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 ( احلياة دقائق وثوان1)
 يؼُبْب انكهًخ يؼُبْب انكهًخ

 أمىس غامضت دلبئك حخفيف -حشويح  رشفّٛ

 إػذاد رٓٛئخ طىل الحياة)ج( أمذاء انحٛبحيذٖ 

 صشف× لفج  اعزشػٗ مخشة× ممذمت  غهٛؼخ

 يخؼذي ٚزخطٗ الشجل )ج( الشجال انًشء

 فاصل حبعض صيخها ركشْب

 يمبح× يحسه  ٚغًم لذم –ركش  &ظشة

 مساس يغشٖ أسىأ× أحسه  &أسٔع

 أدوً× أسمً  أسلٗ الخذبش انزأيم
 

   ٔنًبرا؟:ػى ٚجحش ثؼط انُبط؟ 1ط

     ػٍ ٔعبئم نهرتفّٛ ٔانزغهٛخ -

 . نٛمزهٕا ثٓب أٔلبرٓى -
  ؟ّكٛف ٚغٙء ثؼعُب اعزغالل ٔلذ فشاغ:2ط

 فٛغٙء نُفغّ ٔنآلخشٍٚ  ثبعزغبلنّ فًٛب ال ٚفٛذ ٔيف انهٕٓ -
 :ثى رمبط حٛبح اإلَغبٌ؟ ٔيب أًْٛخ رنك؟3ط

            ، فشمبب ثبَٛخ ٔازذح رُدض ػًبلً ٚفٛذ انجششٚخ. ثبنٕلذ -

 ب ٚمذيّ يٍ خ ر ٔػهى ُٚفغ انجششٚخ.مب -
  ؟يٍ كبٌ فٙ غهٛؼخ انشؼشاء انزٍٚ لبعٕا ػًش اإلَغبٌ ثبنضٕاَٙ ٔانذلبئك:4ط

 ٔيبرا لبل ؟   أمحذ شٕلٙ 

 ٙك ٔثٕاَــإٌ احلٛبح دلبئ    ّ           ــخ نـــشء لبئهــبد لهت ادلــدل             
 فبنزكش نئلَغبٌ ػًش ثبَٙ        فبسفغ نُفغك ثؼذ يٕرك ركشْب                    

 : كٛف ٚغزفٛذ انؼهًبء يٍ انٕلذ؟ 5ط

 شاخؼخ .ادلٔٔاحملبعجخ زفكش انزأيم ٔثبن -
 ٔٔظحٓب ٔانزأيم. انزفكش ذػٕ ئنٗر يمٕنخاركش : 6ط

     (لٛبو نٛهخرفكش عبػخ خ ر يٍ إٌ ) -

 ٚظم اإلَغبٌ إىل:  ٔانزفكش بنزأيمألَّ ث -
 دلبئك ادلؼشفخ    -1

 أخجبس انكٌٕ        -2

 . ٔانظُغ  يف انُظبو ٔانزٓٛئخ اإلػدبص اإلذلٙ لذسح  -3
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 : يٍ َٕٛرٍ؟     7ط

 ػبمل ٔفٛضٚبئٙ إصلهٛض٘ طبزت لبٌَٕ اجلبرثٛخ األسضٛخ. -
 : أٍٚ كبٌ ٚغهظ َٕٛرٍ ؟ ٔيزٗ؟ ٔيب انز٘ عمػ ػهّٛ؟8ط

 حتذ شدشح رفبذ           -

 يف ٔلذ فشاغّ             -

 ػهّٛ رفبزخ.فغمطذ  -
 : يب انز٘ اعزشػٗ اَزجبِ َٕٛرٍ؟ 9& ط

 يف انكٌٕ.انُظبو انذلٛك 
 : يب األعئهخ انزٙ عأنٓب َٕٛرٍ نُفغّ؟11ط

 دلبرا عمطذ انفبزخ فٕق سأعّ؟  -

 دلبرا عمطذ ػهٗ األسع سأعًٛب؟  -

 دلبرا مل رُسشف ػلًُٛب أٔ ٚغبسًا ؟       -

 دلبرا مل رشرفغ إىل أػهٗ؟ -
 خالل رهك األعئهخ؟ يٍيب انز٘ رٕصم : 11ط

 ٔرطجٛمبرٓب . َظشٚخ اجلبرثٛخ األسضٛخ -

 ؟يب انًمصٕد ثمبٌَٕ انغبرثٛخ األسظٛخ: 12ط

ٔيشثغ  زدًٓبلبٌَٕ ٚمٕل أٌ األخغبو ادلبدٚخ ظلزة ثؼضٓب ثؼضب خزثب ٚزفبٔد ثزفبٔد  ْٕ -
 .ادلغبفخ ثُٛٓب

 : يب انز٘ َزظ ػٍ رطجٛمبد انغبرثٛخ األسظٛخ؟13ط

  زبخض انفضبءختطٗ  -1
 يغزكشفب األسع ٔانمًش ٔانكٕكت ٔاجملشاد -2
 .زشكخ اَزمبل ادلشكجبد ٔانطبئشاد ٔانغفٍ ٔغ رْبيؼشفخ  -3

 كٛف خهّذ َٕٛرٍ ركشِ فٙ عغم انُبثٍٓٛ ؟                : كٛف رٕصم َٕٛرٍ نمبٌَٕ انغبرثٛخ ؟14ط

فأفبد فشاغّ، ٔلذ  فٛٓب طبزجٓب ٔاعزغم خٔحلظخ رفكش طبدل ،ػًٛكنكُّ يٍ رأيم ثغٛط ٔ -
 انجششٚخ ٔخهذ ركشاِ يف عدم انؼهًبء انُبثٓني .

 : كٛف ًٚكٍ أٌ َغزغم أٔلبد فشاغُب؟15ط

 فًٛب ُٚفغ ٔٚفٛذ.

 يب انحمٛمخ انزٙ ٚغت أٌ َإيٍ ثٓب؟: 16ط

 ٔظح ثًضبل . –&: ئٌ لهٛال يٍ انٕلذ لذ ٚغٛش يغشٖ حٛبح 

 ختظٛض خضء لهٛم يٍ ٔلزك إلصلبص ػًم يؼني لذ ٚغ ر رلشٖ زٛبرك نؤلفضم   
 ٔادلثبل : َٕٛرٍ ٔرٕطهّ نمبٌَٕ اجلبرثٛخ ثهسظخ رفكش ٔرأيم
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 ( فالق احلب والنوى2)
 يؼُبْب انكهًخ يؼُبْب انكهًخ

 جامذة -صلبت  يصًزخ وىياث -)ج( وىي  َٕاح

 مشحفؼت &عبيمخ ػاجز ػه السمغ أصى

 أغٛبس -يطش)ط( غٕٛس  غٛش سمج أنمذ

 باطىها عٕفٓب ػماس× خشاب  ٚجبة

 حخشجه رطشحّ الميسشة انًٕارٛخ

 محملت يضمهخ يأخز ٚغزًذ

 باهخت× المؼت  عبغؼخ )ج( األهىيت انٕٓاء

 حظهشان رجذٚبٌ ضخمت ػًاللخ

 

 ؟نهْٕهخ األٔنٗ ػُذ انُظش نجزسح أٔ َٕاح : يب ظُك1ط

   األطى األخشطٌ يٍ اجلًبد بلطؼز أًَٓب -

 أسع خشاة ػهٗاألزذاس  زظبربٌ أنمذ ثًٓبٔ -
  كٛف ُٚظش ئنًٛٓب انكبرت ؟  ؟ٚغٛت ػٍ رُْك ػُذ سؤٚزًٓبيب انزٖ : 2ط

 زٕٛٚخ خجبسح انمٕٖ.طبلخ  حتزٕٚبٌ َزبٌاخض أًَٓب -
 را رُزظش رهك انطبلخ نزخشط؟يب: 3ط

 ٔيشٛئزّ . لذسح اخلبنك -               ضٕء (  –ْٕاء  –يبء  –) غزاء  انظشٔف ادلبلئًخ -
 انحجخ ػُذ ٔظؼٓب فٙ األسض؟ كٛف رصٛش:4ط

ر -
َّ
  ػٕد ػٍ رزفز

 
 علًم عُبثم حتزٕ٘ ػششاد احلجبد  زٙ

 ٚزغزٖ انحت ٔانجزس؟ ػالؤ

 ادلطشِ   يٍ ٔٚشرٕ٘    -                                                   األسع ػُبطش يٍطؼبيّ     -    
 .ٚغزًذ يٍ اذلٕاء ٔانضٛبء فبػهٛخ ٔمنبء    -    

 ؟ئالو ُٚزٓٗ انؼٕد: 5ط

 .جبد يٍ انمًر ػششاد احلمحم يٍ انغُبثم حتًم كم عُجهخ يُٓب  -
 ؟انجهح َخهخثى ٔصف انكبرت : 6ط

 .بألثشاج انجششٚخ ٔطفٓب فٗ ػهْٕب ث
 رخزهف انُخهخ ػٍ األثشاط انجششٚخ؟رزشبثّ ٔفٛى فٛى : 7ط

 كبلًْب يشرفغ .ٔخّ انشجّ : 
 ٔخّ االخزبلف : 
حتًم فٗ خٕفٓب عش احلٛبح رطشذ كم ػبو ػشاخني يثمهخ ثثًبس محشاء أٔ كبئٍ زٙ :  انُخهخ انغبيمخ

  طفشاء

 : يظًزخ ال فؼم ذلب ٔال رفبػم . األثشاج انجششٚخ
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 &:كٛف رحًم انُخهخ فٙ عٕفٓب عش انحٛبح؟

 كم ػبو ػشاخني يثمهخ ثثًبس محشاء أٔ طفشاء حتًم فٗ خٕفٓب عش احلٛبح رطشذكبئٍ زٙ انُخهخ  -

. 

 : ثى شجّ انكبرت ػُبلٛذ انجهح ؟8ط

 .فٗ ضٕء انشًظرهًغ انٛبلٕد ٔانزْت ػُبلٛذ يٍ كأَٓب  -
 ؟يب انزٖ رؼغت يُّ انكبرت: 9ط

 يٍ أٌ اهلل رؼبىل جتهذ لذسرّ خؼم يٍ انرتاة أنٕاَب ثٓٛخ ٔطؼٕو فٛٓب زبلٔح -
 ؟ يبرا ٚطهت يُب انكبرت: 11ط

                                              أيش احلجخ ٔانُٕاح  يفانزفك ر  -

 رذثش لذسح اهلل يف خهمّ -
 يب يظبْش انمذسح اإلنٓٛخ فٗ انذسط؟: 11ط

 طش.يٍ ادلٔششاثّ األسع طؼبيّ يٍ ػٕدا زًٛب يُٓب غلشج  انمًر زجخ -1

 . احملًهخ ثؼشاخني انجهرخ انؼبنٛخ ُخهان َٕاح انزًش غلشج يُٓب -2
 ؟يب انًطهٕة يُب ػُذ يشبْذح يظبْش انمذسح: 12&ط

                                                       رغجٛر اهلل ٔرؼظًّٛ  -1

 .نّ زُبطبػثبهلل  ٔ بًُ إػلبَ ٚضداد -2
 يب ٔاعجُب َحٕ األشغبس ٔاألصْبس فٗ األيبكٍ انؼبيخ؟: 13ط

 لطف األصْبس .ػذو     -           ػذو لطغ األغظبٌ     -                       احلفبظ ػهٛٓب  -
 ؟يب أصش انمطغ انغبئش نألشغبس ٔانغبثبد: 14ط

                 َمض األكغدني     -          اسرفبع دسخخ احلشاسح    -           َمض ادلغبزخ اخلضشاء  -

 .انزٙ رؼزًذ ػهٗ انُجبد كغزاء اَمشاع كث ر يٍ احلٕٛاَبد  -
 : يٍ كبرت انًمبل؟ ٔثى نُمِّت ؟   15ط

 األدٚت ٔانفٛهغٕف صكٙ صلٛت زلًٕد -

 .أدٚت انفبلعفخ ٔفٛهغٕف األدثبء  -
 يب ْٙ ؟ –: ٚذنُب انكضٛش يٍ اٜٚبد ػهٗ لذسح انخبنك 16& ط

 َٕاح انزًش ؟حجخ انمًح ٔ&: كٛف رزغهٗ لذسح هللا فٙ             

 ٔانظشٔف ادلُبعجخ رُزح ػٕد زٙ زلًم ثغُبثمزجخ انمًر : ثمذسح اهلل     -    
 َٕاح انزًش : ثمذسح اهلل ٔانظشٔف ادلٕارٛخ رُزح طلهخ ثٓب ػشاخني يثمهخ ثبنزًش     -    
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 عبداهلل به املقفع –( احلمامت املــطوقــت 3)
 يؼُبْب انكهًخ يؼُبْب انكهًخ

 لفزن ٔصجٍ جميل×  لجٛح

 صاحبخك خهٛهزك مذبشا× لادما  يمجال

 ٚمطغ ٚمشض ألام َصت

 بالي عبئش اخخبأ كًٍ

 لليال×  يشاسا فّشق َضش

 أصابك أدسكك سمطه ٔلؼٍ

 الخمصيش -الضؼف  انفزٕس حشحبك رزهغهظ

 لسىة× سحمت  &شفمخ أحبىلت -)م( حبالت  حجبئم

 

 :أٍٚ ٔلؼذ أحذاس انمصخ ؟ ْٔم انمصخ حمٛمٛخ أو خٛبنٛخ؟  1&ط

 انمظخ خٛبنٛخ يٍ كزبة كهٛهخ ٔديُخ .     -              ٔلؼذ يف إزذٖ يذٌ فبسط       -
 : يبرا سأٖ انغشاة؟ 2ط

 طٛبدًا لجٛسًب ػهٗ كزفّ شجكخ طٛذ ٔيف ٚذِ ػظب يمجبلً ضلٕ انشدشح. -
    : يبرا فؼم انصٛبد؟3ط

 َظت شجكزّ َٔثش ػهٛٓب احلت ٔكًٍ لشٚجًب يُٓب. -
 ألجم انصٛبد فشحب . -:ػهم4ط &

 ألٌ ادلطٕلخ ٔطبزجبرٓب ٔلؼٍ يف انشجكخ. -
 : كٛف رخهصذ انحًبئى يٍ ْزِ انٕسغخ؟   5ط

 طذٚك ادلطٕلخ فمشضٓب ٔحتشسٌ رؼبٌٔ اجلًٛغ فطشٌ يؼًب ثبنشجكخ إىل انفأس -
 انصٛبد؟ -انفأس -& انًطٕلخ -: ثى رصف انغشاة6ط

غٍ انزظشف ٔانزضسٛخ ٔاإلٚثبس   -                          انغشاة : عهجٙ     -
ُ
 ادلطٕلخ : زكًٛخ ٔز

 انظٛبد : ركٙ رلزٓذ يف ػًهّ.   -         انفأس : طذٚك سلهض ٔيف .        -
 : يبرا َزؼهى يٍ ْز انمصخ؟   7ط

                 اإلٚثبس   انزضسٛخ    -                                                    انزؼبٌٔ        -

 زم ادلشكبلد .   -            يف انؼدهخ انُذايخ     يف انزأَٙ انغبليخ ٔ -
 : يب انذنٛم ػهٗ ارصبف انًطٕلخ  ثبإلٚضبس ؟8ط

 .سأَٓب طهجذ يٍ انفأس أٌ غلهض طذٚمبرٓب أٔال شلب ٕٚزٙ ثبإلٚثب -
 : كٛف ٔلؼذ انًطٕلخ ٔصذٚمبرٓب فٙ انٕسغخ ؟9ط

 فأيغكذ ثٍَٓزٛدخ انؼدهخ يشسٌ ثبنشجكخ ٔعمطٍ ػهٗ احلت ٚهزمطُّ ٔمل ٚشبْذٌ انشجكخ  -
 : يب انز٘ لبنّ انغشاة حًُٛب سأٖ انصٛبد ؟11ط

 نمذ  خبء ْزا انشخم إىل ْزا ادلكبٌ إيب نمزهٙ أٔ لزم غ ر٘ . -
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 ( املشروعاث الصغرية4) 
 يؼُبْب انكهًخ يؼُبْب انكهًخ

 وال وظفش حظٗ المخمذمت× ج(الىىامي ) انُبيٛخ

 اوفصاله× اخخالطه  ايزضاعّ لليلت× كثيشة  ْبئهخ

 صفبد )و( خصٛصخ خصبئص حمليذيت× مبذػت  &خاللخ

 جملت المال سأط يبل الىادسة× المخىفشة  انًزبحخ

 حيِّز )ج( وُطُك -حذود &َطبق كثشة )ج( وفاس ٔفشح

 البزسة واألساس انُٕاح ميشاد رشاس

 لذساث )م( مهاسة يٓبساد الثابج× المخغيش  انًزطٕس

ّٕق  سبح )ج( ػىائذ ػبئذ حّشخشي× حُباع  رُغ

 ؟يب أًْٛخ انًششٔػبد انصغٛشح: 1ط

 .رؤدٖ دٔسًا يًًٓب فٗ االلزظبد انٕطُٙ نكث ر يٍ انذٔل ادلزمذيخ ٔانُبيٛخ -
 ؟   انذٔل األعٕٛٚخ :كٛف حٕنذ انًششٔػبد انصغٛشح يغبس ثؼط 2ط

 .ْبئهخ شلب زٕذلب يٍ لٕٖ اعزٓبلكٛخ إىل لٕٖ يُزدخ خبللخ زممذ إصلبصاد -
 : ػالو رؼزًذ انصُبػبد انصغٛشح فٙ ئَزبعٓب ؟3ط

 ٔفشح األٚذ٘ انؼبيهخ ( –انزكُٕنٕخٛب ادلُبعجخ  –) اخلبيبد ادلزبزخ  -
 ٔظح يغ ركش إَٔاػٓب . -انٕٛيٛخ االْزًبو ثاَزبط انغهغ انًشرجطخ ثحٛبح نهًٕاغٍُٛ ٚغت :4&ط

 :ألَٓب ٔظلت االْزًبو ثٓب  (انغزائٛخ ٔانُغٛدٛخ ٔادلؼذَٛخ)يثم انغهغ    -    
 . ٔكزنك انزظذٚش إىل اخلبسج   -              عٕاق احملهٛخ رهىب يزطهجبد األ   -    
 . ؟ٔظح أًْٛخ انصُبػبد انزمهٛذٚخيب انزٖ رشكهّ انصُبػبد انزمهٛذٚخ:5ط

  .رشكم انظُبػبد انزمهٛذٚخ يظذسًا ْبيًب نهًششٔػبد انظغ رح 
 ؟انزمهٛذٚخ فٛى ٚزًضم يٍ انصُبػبد: ثى ٚزصف انزشاس انشؼجٙ ؟ &6ٔط

 ٚزًٛض ثأَّ زٙ يزطٕس                                     ٔٚزًثم يف :     -    
  انفخبس ٔ ادلؼبدٌ   -                                انضخشفخ ٔانُمش -
 ادلبلثظ انزمهٛذٚخ   -                                           اجلهٕد    -

 انشخبو ٔيٕاد انجُبء    -             ادلفشٔشبد انمطُٛخ ٔانظٕفٛخ   -

  انظُبػبد انزطشٚضٚخ احلشٚشٚخ   -             انظذفٛخ ٔادلظُٕػبد اخلشجٛخ  -
       ؟: يب انز٘ أكذرّ انصُبػبد انزمهٛذٚخ انًصشٚخ 7ط

يب صانذ رغٕق فٗ ػذح انزٙ خبلل يُزدبرٓب أكذد رٕاخذْب ٔيكبَزٓب خبسج انجبلد يٍ  -
 .ألطبس أخُجٛخ أٔسثٛخ ٔػشثٛخ

 : يب أًْٛخ انصُبػبد انزمهٛذٚخ ؟8ط

     رٕف ر فشص انؼًم  (1
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       سفغ يغزٕٖ ادلؼٛشخ  (2

 فشاد األ صٚبدح دخم (3

 االخزًبػٛخ.ٔكٛفٛخ انزًُٛخ  االلزظبد٘حتغني ادلغزٕٖ  (4
 ؟ يبانًمصٕدثبنًششٔع انصغٛشصبئص انًششٔػبد انصغٛشح؟خيب :9&ط

      احلدى رطغ -1

  ال علزبج إىل دتٕٚم كج ر -2
  لهٛم فّٛ ػذد انؼبيهني -3
              زلذٔد اجلغشايف َطبلّ -4
  ٚؼزًذ ػهٗ ركُٕنٕخٛب ثغٛطخ  -5
 إزذاس رٕاصٌ طُبػٙ ثني انشٚف ٔاحلضش .   -6

       كٛف رغبْى انًششٔػبد انصغٛشح فٗ انمعبء ػهٗ انجطبنخ؟: 11& ط

 .رٕف ر فشص انؼًم نهشجبة ٔرٕظٛفٓى  ػٍ طشٚك -
 يب إَٔاع انًششٔػبد انصغٛشح؟  : 11ط

 ٔيششٔػبد جتبسٚخ.   -        يششٔػبد خذيٛخ ٔ   -يششٔػبد إَزبخٛخ         -
 يب أًْٛخ ئػذاد سعم األػًبل انصغٛش؟: 12ط

 لبدسا ػهٗ إداسح يششٔع طغ ر ثكفبءح ٔفبػهٛخ  زىت ٚظجر -
 : يب انز٘ رًضهّ انًششٔػبد انصغٛشح نهزًُٛخ فٙ يصش ؟13ط

 .دتثم انُٕاح األعبعٛخ نزسمٛك انزًُٛخ انشبيهخ فٗ يظش -
 ؟يب انزٖ رزطهجّ انضٚبدح انغكبَٛخ: 14ط

                خهك فشص ػًم نهشجبة -

 انظُبػبد انظغ رح. انزٕعغ فٗ -
 نًبرا ٚغت انزٕعغ فٗ انصُبػبد انصغٛشح؟: 15ط

 . ػبئذ الزظبد٘ يشرفغ ثبنُغجخ نشأط ادلبل ادلغزثًش فٛٓب دلب ذلب -
 

 خالص األمنيات بالنجاح والتوفيق
 األستاذ / أمحد سليمان
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 ( سفٍنة نىح1)

 ِؼٕب٘ب اٌىٍّخ ِؼٕب٘ب اٌىٍّخ

 منقطع× متصل  -دائم &مقٌم ألهم أٚدٟ
 )ج( التنانير التنور نساء× )ج( أقوام  لَٛ

 مرساها× سٌرها  مجراها تفرح× تحزن  رجزئظ

 تتوقف× تسير  تجري ورعايتناحفظنا  أػ١ٕٕب

 مكان بعيد معزل إلهامنا ٚد١ٕب

 المؤمنين×  &الكافرٌن جماعة )ج( أمالء &ِأل

 مكان وقوفها مرساها يعزه -يكرمه× يذله  ٠خض٠ٗ

 استهزءوا &سخروا أعذبة -)ج(عذابات  ػزاة

      ؟ٔج١ٗ ٔٛح إٌٝ لٌِّٛٗبرا أسعً هللا : ٔط

 .ال ششٌه ٌٌٗؼثادج اهلل ٚزذٖ ذُٙ ٌذػٛ
  ٕٛح؟ٌثُ أٚدٝ هللا : ٕط

         أٔٗ ٌٓ ٌإِٓ ِٓ لِٛٗ ئال ِٓ آِٓ  -1

 أال حيضْ ػٍى ِا فؼٍٖٛ تٗ . -2
 ؟ثُ أِش هللا ٔٛح: ٖط

  أْ ٌظٕغ عفٍٕح حبفظ اهلل ٚسػاٌرٗ -3

 .ُٔٙ ِرشلْٛ تاٌـٛفاْألأال جيادي يف أِش اٌزٌٓ ظٍّٛا أٔفغُٙ تىفشُ٘  -4
   ؟لبدس ػٍٝ أْ ٠ٕج١ٗ : ٌُ أِش ٔج١ٗ ثجٕبء اٌغف١ٕخ ٚ٘ٛٗط

 ٌٍثني لٍّح اٌؼًّ زٍث أْ إٌداذ ال ٌأذً ئال تاٌؼًّ اجلاد. -
 & ٌّبرا طٕغ ع١ذٔب ٔٛح اٌفٍه ؟

 . ٌٍٕدٛ تٙا ٘ٛ ٚادلإِْٕٛ ِٓ اٌـٛفاْذٕفٍزا ألِش اهلل ٚ -

  ٌّبرا ٔٙٝ هللا ٔٛح ػٓ اٌزىٍُ فٟ شأْ لِٛٗ؟: ٘ط

ً اإلٔغاْ ئال اإلدياْ ٚاٌؼًّ  -
ّ
 اٌظاحل.ألٔٗ ال ٌٕد

 : و١ف رؼبًِ لَٛ ٔٛح ِؼٗ؟ ٚثُ سد ػ١ٍُٙ؟ٙط

 . ػٕذِا حيً ػٍٍىُ اٌؼزاب عخشٚا ِٕٗ، فماي ذلُ: عٕغخش ِٕىُ وّا ذغخشْٚ ِٕا -
        ِب ػالِخ دذٚس اٌطٛفبْ؟: 7& ط

 أْ ٌفٛس اٌرٕٛس -
     ؟ٔٛح ثؼذ طٕغ اٌغف١ٕخثُ أِش هللا : 8ط

  ٌىفشُ٘ أٍ٘ٗ ئال اتٕٗ ٚصٚخرٗ -2    روش ٚأٔثى ِٓ ادلخٍٛلاخ  -1:  اٌغفٍٕح حيًّ يف -

 ِٓ لِٛٗ ِٚا آِٓ ئال لًٍٍ . ِٓ آِٓ -3                               



سلسلة األستاذ يف اللغة العربية               أ / أمحد سليمان                 
 

MR/A.M.S Page 3 

 : ِبرا ٠ذذس إرا دًّ ٔٛح فٟ اٌغف١ٕخ ثششا فمؾ ؟ٔٔ& طِٓ وً صٚج١ٓ اص١ٕٓ؟ِبرا ٠ذذس ٌٛ ٌُ ٠ذًّ ٔٛح : 9ط

 ٚذؼـٍد احلٍاج . ادلخٍٛلاختمٍح  الٔمشػد -
  &ٚػالَ ٠ذي لٌٛٗ"٠بثٕٟ اسوت ِؼٕب" ؟ٔٛح ػٍٝ اثٕٗ؟ ػشعرا ِب:ٓٔط

           ٚال ٌىٓ ِغ اٌىافشٌٓ. ْ ٌشوة ِؼٗأ -

 .ٌذي ػٍى زشص األب ػٍى جناج اتٕٗ -
 : أهم اجلماليات

 تٕاء اٌفؼً ٌٍّدٙٛي ٌٍؼٍُ تاٌفاػً ٚ٘ٛ اهلل . : * أُِٚدٟ

َه *  ِِ ْٛ ٓ لَ ِِ  َٓ ِِ َٓ ٌَٓ ٠ُْؤ َِ َِٓ لَْذ آ    أعٍٛب ذٛوٍذ تإٌفً ٚاالعرثٕاء. :إاِلَّ 

    ًٔٙ ٌٍٕظر . :فاَلَ رَْجزَئِظْ *& 

 ِؼاسع ٌفٍذ اٌردذد ٚاالعرّشاس &٠ظٕغ :

 أِش ٌٍٕظر ٚاإلسشاد اسوت ِؼٕب : –اسوجٛا ف١ٙب  –ادًّ ف١ٙب–*اطٕغ اٌفٍه

الَ رَُخبِؽْجِٕٟ*      ًٔٙ ٌٍٕظر ٚاٌرسزٌش.  ال رىٓ : -َٚ

 * ُْ ُٕى ِِ َّٕب فَئَِّٔب َْٔغَخُش  ِِ   .ٍرمشٌشٌششؽ أعٍٛب    :إِْ رَْغَخُشْٚا 

   ٌٛزً تشذج اٌؼزاب * ػزاة ٠خض٠ٗ :

  ٌذي ػٍى أْ اٌؼزاب دائُ  . * ػزاة ِم١ُ :

ٌِْججَبيِ  * ٍط َوب ْٛ    .تاجلثاي ٌٛزً تشذج اسذفاػٙا ذظٌٛش ٌألِٛاج  :َِ

 * َّٟ  ٚاحلٕاْ.ٔذاء ٌٍرٕثٍٗ ٚئظٙاس احلة  :٠َب ثَُٕ

 ًٔٙ ٌٍرسزٌش ٚإٌظر . * ٚال رىٓ:
--------------------------------------------------------------- 

 حلافظ إبراهٍم -( خالل كرمية  2)
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 ميزك -اختارك  اصطفاك تحزنني× تسعدني  &رطشثٕٟ
 نصيبه حظه الصفات )م( الخلة &اٌخالي

 مساوئ× )م( مكرمة  مكارم عودة ورجوع أٚثخ

 محتميا محصنا لقاء رالق

 الفقر الشديد اإلمالق أندية-الكرم )ج(أنداء إٌذٜ

 تحوطه تكتنفه األخالق )م( الشمال اٌشّبئً&

 َمطى   -وسٌلة )ج( مطاٌا &مطٌة خصلة وخلق)ج( خالئق &خ١ٍمخ

 الفشل اإلخفاق مذمومة× حسنة  ِذّٛدح

 ربوب -صاحبه )ج(أرباب ربه يزين &٠زٛط
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   : ِب اٌزٞ ٠غؼذ اٌشبػش؟ٔط

 اٌظفاخ اٌىشديح وادلشٚءج ٚاٌشٙاِح ٚاٌىشَ -
   : ِب اٌذ١ًٌ ػٍٝ رفؼ١ً ٚرىش٠ُ ٚرشش٠ف هللا ٌإلٔغبْ؟ٕط

 أْ ٌشصلٗ اخلٍك احلغٓ. -
  : ِب دظٛظ إٌبط فٟ اٌذ١بح؟ٖط

 ِٚىاسَ األخالق     -ٚاٌؼٍُ                   -ادلاي                -
 : ِب اٌزٞ ٠ظْٛ اٌّبي؟ ِٚبي اٌزٞ ٠ؼ١ؼٗ؟ٗط

 اٌؼٍُ ٘ٛ اٌزي ٌظْٛ ادلاي    ،         -

 ٌٚؼٍؼٗ اجلًٙ. -

  : ِزٝ ٠ىْٛ اٌؼٍُ ٔبفؼب فٟ اٌّجبالد اٌّزؼذدح؟٘& ط

                ئْ حتظٓ طازثٗ تاخلٍك اٌىشٌُ  -1

 ئرا اعرخذَ فٍّا ٌفٍذ اٌثشش . -2
 عؼبدرٗ ثبٌظفبد اٌىش٠ّخ ؟: ثُ شجٗ اٌشبػش ٙ& ط

 شثٙٙا تغؼادج اٌرشٌة ػٕذِا ٌؼٛد ئىل أٍ٘ٗ ٌٍٚرمً تُٙ . -
 : ثُ شجٗ اٌىبرت عؼبدرٗ ثبٌّشٚءح ٚاٌىشَ ؟7ط

 شثٙٙا تغؼادج ادلشراق ػٕذِا ٌٍرمً أزثاءٖ  -
                  : ِب ٔٙب٠خ اٌّبي ثذْٚ ػٍُ ؟8ط

 ٌٛطً طازثٗ ٌٍفمش اٌشذٌذ  -
                ْ أخالق ؟: ِب ٔٙب٠خ اٌؼٍُ ثذ9ٚط

 ٌىْٛ ٚعٍٍح ٌٍفشً ٚاٌؼٍاع  -
          : ِٓ اٌّشاد ثّمغُ األسصاق ؟ٓٔ& ط

 اهلل ػض ٚخً -
 ؽشة اٌغش٠ت ثبٌؼٛدح؟ –:أ٠ّٙب أجًّ" ؽشة اٌغش٠ت ثأٚثخ ٚرالق ٔٔ&ط

 ألْ عؼادج اٌرشٌة ال ذرسمك ئال تاٌؼٛدج ٌألً٘ ٚاٌٍماء تُٙ . –األٚىل أمجً  -

 أهم اجلماليات :
  أعٍٛب ِإوذ تاْ + اٌالَ & إٟٔ ٌزطشثٕـٟ:*

 طٛسعؼادذٗ تاٌظفاخ تغؼادج ِٓ ػاد ألٍ٘ٗ: *رطشثٕٟ اٌخالي ؽشة اٌغش٠ت

 ذشادف ٌإوذ ادلؼىن ٚوالّ٘ا ٌٛزً تاٌغؼادج رٙضٟٔ : –*& رطشثٕٟ 
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 اٌؼـف ٌفٍذ ػذَ حتمك عؼادج اٌرشٌة ئال تٍماء أٍ٘ٗ . *أٚثخ ٚرالق :

 طٛسعؼادذٗ تادلشٚءجٚاٌىشَ تغؼادج ادلشراق ألزثائٗ*رٙضٟٔ ٘ضح اٌّشزبق:
    ٚتٕاء اٌفؼً ٌٍّدٙٛي ٌٍؼٍُ تاٌفاػً ٚ٘ٛ اهلل . طٛس اخلٍك احلغٓ تاٌشصق *&إرا ُسصلذ خ١ٍمخ: 

  ٔىشج ٌٍرؼظٍُ : &خ١ٍمخ-

 أعٍٛب ِإوذ تمذ ٚٔرٍدح دلا لثٍٗ.  * فمذ اططفبن:

 ٌٍرؼظٍُ . اعُ اإلشاسج ٌٍثؼٍذ ران ::  * ران ِىبسَ األخالق

: ّٓ  أعٍٛب ِإوذ تإٌْٛ، ٚأعٍٛب ًٔٙ ٌٍٕظر ٚاإلسشاد .   *& ال رذغج
 ذظٌٛش ٌٍخٍك تراج. * ٠زٛط سثٗ ثخالق:

 والّ٘ا ٔرٍدح دلا لثٍٗ . وبْ ِط١خ اإلخفبق: -*وبْ ٔٙب٠خ اإلِالق 

  ذظٌٛش ٌٍؼٍُ تىٕض ٚاألخالق تغٛس حيٍّٗ *& اٌؼٍُ إْ ٌُ رىزٕفٗ شّبئً :

 ٌٍرؼظٍُ ٚمجغ ٌٍىثشجٔىشج  شّبئً :* 

--------------------------------------------------------------- 

 "رسانة إىل ابنً  نفاخر عاقم " كاتب سىري( 3)
 

 

   : ِب اٌذم١مخ اٌزٟ ٌفزذ ٔظش األة؟ٔط

 يف ػظشٔا تشىً ِرغاسع تشىً ٌؼٍغ اٌؼمً  ٚاحلشٌح.ذرري ٚذـٛس اٌضِٓ  -
   : ِب اٌذ١ًٌ ػٍٝ طذق اٌىبرت؟ٕط

 إٔٔا ٔغرمثً وً طثاذ ذرٍريًا خذٌذًا يف ادلؼاسف ٚادلخرتػاخ ٚاحلمائك . -
    : ِبرا ٌٛ رؼطً ػمً اإلٔغبْ؟ٖط

 ٌظثر سٌشح ذرمارفٙا ػٛاطف احلٍاج ٚسٌاذ اٌظذف . -

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 تدق تطرق منعك× أعطاك  &ِٕذه
 االبتكارية× المعتادة  الروتٌنٌة اقتحم خغ

 نواٍه وموانع )م( زاجر زواجر الحادين -القاطعين  اٌّبػ١١ٓ

 الضمير )ج( الطوايا الطوٌة ترميها رزمبرفٙب

 التعليل التبرٌر صناعة ط١بغخ

 التساهل× التشدد  التزمت انفراد رخظض

 العجز× القدرة  االستطاعة مهما خط١شا

 تنتظم تتناسق أقصد أػٕٟ
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   : ِب أعظ اخز١بس اٌؼًّ؟ٗط

 لذساخ ٍِٚٛي اٌشخض       -1

 اٌرخظض         -2

 لٍّح ٘زا اٌؼًّ ٌٍّدرّغ . -3
   :ِٓ خظبئض ػظشٔب أٔٗ ػظش ػٍُ ٚصمبفخ ٚرخظض. ٚػخ٘ط

 ػٓ اٌرخظض اٌذلٍك اٌمائُ ػٍى أعاط ٚاعغ ِٓ ثمافح طسٍسح.ىن ٌإلٔغاْ يف ػٍّٗ زٍث ال غ -

   : ث١ٓ ِفَٙٛ اٌغؼبدح ػٕذ اٌىبرت ؟ ِب عش اٌغؼبدح  اٌذم١م١خ؟ٙ& ط

 اٌمٍاَ تاٌؼًّ اٌزي حتثٗ ػٍى اٌٛخٗ األوًّ ٚتاجلٙذ االصَ. -
 ط: ِب ِؼٛلبد اٌغؼبدح ؟     : ُِ دزس اٌىبرت اثٕٗ؟ٌّٚبرا ؟7&ط

 ِٓ اٌىغً  -

  ٚال ذٕثغ ِٓ األػّاي اٌشٚذٍٍٕح .األػّاي اٌغٍٙح ذأذً ت ألْ اٌغؼادج ال ذـشق تاب اٌىغالْ، ٚال -
 ٌرّثً يف :       : ف١ُ ٠زّضً  اٌخٍك اٌذغٓ؟8ط

 ؿٍة ادلؼاٍِح  -3                         زغٓ اٌـٌٛح  -2                           عالِح إٌٍح  -1    
 ذؼاْٚ احلك ٚاٌٛاخة  -6            ذٛاصْ اٌؼذي ٚاٌشمحح  -5              ٌرـاتك اٌمٛي ٚاٌؼًّ  -4    

 زلاعثح إٌفظ -9        ػذَ اٌرشذد                   -8   ٓ             ِشاػاج زشٌح اَخشٌ -7    

 &ط: و١ف ٠ظٛؽ اإلٔغبْ أ٘ذافٗ ؟ٚو١ف ٠ذممٙب؟               : ِب فبئذح اٌؼمً ٚاٌذش٠خ ٌإلٔغبْ ؟9ط

   ٌظٍاغح األ٘ذاف اٌؼمً :

 رسمٍك األ٘ذافٌ ادلٕاعة ـشٌكاٌالخرٍاس  اٌذش٠خ :

   هللا ٌٕب ؟: ِب اٌغالدبْ اٌٍزاْ ٚ٘جّٙب ٓٔط

 اٌؼمً ٚاحلشٌح .

 أهم اجلماليات :
 ٔذاء ٌٍرٕثٍٗ . ذظرري تًٕ إلظٙاس احلة . * أٞ ثٕٟ :

 أعٍٛب ِإوذ تاٌالَ ٚلذ     تٍّٕٙا ذشادف .  أػطبن : –*& ٌمذ ِٕذه 
  ٔىشج ٌٍرسمري: * س٠شخ          ٔىشذاْ ٌٍرؼظٍُ دش٠خ : –* ػمال 

 أعٍٛتا اعرفٙاَ غشػّٙا اٌرؼدة ٚاالعرٕىاس . : *ٌّبرا رزخٍٝ ػٓ ؟ ٌّبرا رؼطً ػمٍه ؟

 ذؼاد ٌٛػر ادلؼىن : ٚاججه –أػّبي : دمه  –صٚاجش : ألٛاي  –*أٚاِش 

 ذظٌٛش ٌٍسٍاج مبؼشوح .     * خغ ِؼشوخ اٌذ١بح:
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   ذأثش اٌىاذة حبذٌث اٌشعٛي ئمنا األػّاي تإٌٍاخ. * أْ األػّبي ثب١ٌٕبد:

  أِش ٌٍٕظر ٚاإلسشاد: دافغ –اجزٙذ  –ادشص  –* أفذ 

 ذؼاد ٌٛػر ادلؼىن ٌٚمٌٛٗ دش٠زه ٚدش٠خ ا٢خش٠ٓ : –دمه ٚٚاججه  –لٌٛه ٚػٍّه * 

--------------------------------------------------------------- 

 نههراوي -( وادي انكنانة 4)
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 تجرد وتعرى× لبس  ترد ى أجبنا ٌج١ٕب

 العز× الضعف  الذل لئاما×  وشاِب

 الموت الحماما )ج( األزمة اٌضِبَ

 حقير× عظيم  مجٌد راي –)ج( رايات  سا٠زٙب

 رءوس )م( هامة هام الرفعة والشرف اٌؼال

 وديان -)ج( أودية  وادي تكاسلوا× استيقظوا  ٘جٛا

 تبقى وتخلد× تمحى  تزول يفزعكم -يخيفكم  ٠شٚػىُ

 عذب سلسبٌل أمر صعب)ج( خطوب خطت

 خيره )ج( فيوض &فٌضه يحسر× ينشر  &٠جغؾ

 حرير ناعم سندس )ج( ُبُسط ثغبؽ

 ذهب تبر ترابك المبلل بالندى صشان

 كرام )م( أغر غر الرائحة العطرة شزان

 اتحاد× فرقة  انقسام قبلوا ووافقوا× رفضوا  أثٛا

  : ػٍٝ ِٓ رٕبدٞ ِظش؟ ٌّٚبرا؟ ِٚب ِٛلفُٙ؟ٔط

 أتٕائٙا، ٌرسمٍك اجملذ ٚاٌرمذَ، فٍثٛا إٌذاء ِغشػني ِرسذٌٓ .ذٕادي ػٍى  -
   ؟ا: إالَ ٠ذػٛ اٌشبػش أثٕبء ِظش؟ ٌّٚبرٕط

 ئىل اجلذ ٚاالخرٙاد ٚاٌغري ٌألِاَ دْٚ خٛف ٌرسمٍك اجملذ دلظش . -
  ِٓ ٠خشٝ اٌّٛد؟ -اٌّظش١٠ٓ –: ثُ ٚطف اٌشبػش اٌّجذ ٖط

 ٌٍظ يف حتمٍمٗ أِش طؼة .  اجملذ : -
 تأْ ِاػٍُٙ ػشٌك ٚأٍُِٙ ال زذٚد ٌٗ .  : ادلظشٌْٛ -
 وّٓ ٌشػى تاٌزي ٌثاعا ٌٗ . ِٓ خيشى ادلٛخ : -

   سثؾ اٌشبػش ثمبء ِظشثأِش فّب ٘ٛ ؟ -: ِب عش خٍٛد ِظش؟ ٗط

 خشٌاْ إًٌٍ اٌؼظٍُ ػٍى أسػٙا .اعرّشاس  -
 : ثُ ألغُ اٌشبػش ؟ ٚػالَ ألغُ ؟٘ط

 أْ ٌٍظ يف حتمٍك اجملذ أِش طؼة .ألغُ ػٍى    -                 ألغُ تاجملذ   -
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  : ثُ ٚطف اٌشبػش ا١ًٌٕ؟ & و١ف ػجش اٌشبػش ػٓ إػجبثٗ ثب١ًٌٕ؟ٙط

 زٛي أسع ِظش خلؼشج ٚذشاتٙا ٌز٘ة ٚشزا٘ا ٌؼـش.    -ِاؤٖ ػزب       -

 زة اٌٛؿٓ.ػاؿفح                   : ِب اٌؼبؽفخ اٌّغ١طشح ػٍٝ اٌشبػش؟7ط
 ٚػخ . –: ٌٍّجذ صّٓ غبٍي ٠جت أْ ٠جٛد ثٗ أثٕبء ِظش 8ط&

ساؽ تادلظاػة حيراج ئىل اجلٙذ ٚاٌرؼسٍح ٚاٌشداػح . -
ُ
 اجملذ ِ

 أهم اجلماليات :
 طٛس ِظش تاألَ اٌرً ذذػٛ أتٕاء٘ا . * دػذ ِظش :

 ٚاٌفاء ٌٍغشػح .تٙاػٍى تش أتٕاء ِظش  يلثٍٙا ٌٚذٔرٍدح دلا فٍج١ٕب وشاِب:* 
 اٌرىشاس ٌفٍذ اٌرٛوٍذ . ٘بِب : –ل١بِب : ٘بَ  –ل١بِب  ِظش :  –ِظش *

 أعٍٛب ذٛوٍذ ترمذٌُ شثٗ اجلٍّح :أِبِىُ اٌؼال-ٌٕب أًِ -ٌٕب روش-*ٕ٘بن اٌّجذ
 أعٍٛب ٔفً ٌفٍذ زشص ادلظشٌني ػٍى ِغرمثً ِظش . : *الٔذع اٌضِبِب

  ٛ.ذظٌٛش ٌٍّدذ تأغاْ ٌذػ اٌّجذ ٠ذػٛوُ:* 

   .رٛوٍذٍلغُ ٌ أعٍٛب اٌّجذ: ٌؼّش* 

 ٌٍثغٙا ِٓ خياف ادلٛخ .ذظٌٛش ٌٍزي مبالتظ  :رشدٜ اٌزي* 

    سلٍف . ٌٍّٛخ تٛزش ذظٌٛش ٠خشٝ اٌذّبِب:* 

  ذظٌٛش ٌٍّاػً تظذٌك ٔرزوش ِؼٗ األرلاد. ٌٕب روش ِغ اٌّبػٟ اٌّج١ذ:* 
  .ِظش  ذاسٌخ ػظّحٌذي ػٍى ٚٚطف روش مبدٍذ                                     

   لذديا ٚزذٌثا سٌادج ِظشإوذ ٌ غرمثًاجلّغ تني ادلاػً ٚادلٔغٛد:عذٔب *

  ذؼثري ٌٛزً تشفؼح ٚمسٛ ادلظشٌني . ٔشفغ فٛق ٘بَ إٌجُ ٘بَ:* 

   ذظٌٛش ٌٍٛادي تأغاْ ٌغّغ إٌذاءٚ رؼظٍُ.ٌٍٔذاء ٠ب ٚادٞ اٌىٕبٔخ:* 

 ٚذأثش تاٌمشآْ .    . ذؼثري ٌٛزً تؼزٚتح ِاء إًٌٍ ٠جشٞ عٍغج١ال:* 
   ذؼادتني " ػشػا ٚؿٛال " ٚ      ِظشأحناء  يفري اخلٌٛزً تأرشاس ٠طٛف ثّبئٗ ػشػب ٚؽٛال:*

    إٌاػُ األخؼش ذشثٍٗ ألسع ِظش تاحلشٌش ثغبؽه عٕذط:* 

     ِظش تاٌز٘ة. ٌرتابمجًٍ ذظٌٛش  صشان رجش:* 

  .ٌذي ػٍى اػرذاي خٛ ِظش  جٛن ِششق:* 
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 تٕٙش يف اجلٕح .ذظٌٛش ٌٕٙش إًٌٍ  * ٔٙشن وٛصش :
   ذظٌٛش ألتٕاء ِظش تاخلٍٛي ٌٛزً تأطاٌرُٙ . * ثٕٛن غش :

 .ـشب األرْ خشط ِٛعٍمً ٌزغٓ ذمغٍُ ٌؼـً  :9اٌج١ذ * 

 . ٌذي ػٍى اٌٛزذج اٌٛؿٍٕح ٚزة اٌٛؿٓ  أثٛا فٟ هللا ٚاٌٛؽٓ أمغبِب:* 

--------------------------------------------------------------- 

 حدٌث شرٌف –( استعن باهلل 5) 
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 طلبت المساعدة &استعنت أغلمة-غلمة-صبً)ج(غلمان &غالم

 الناس )ج( األمم األمة توجٌهات-إرشادات-نصائح &كلمات
 اختلفت× اتفقت  اجتمعت أطعه -ُصن عهده  احفظ هللا

 يضروك×  ٌنفعوك يهملك×يرعاك  يحفظك

 توقفت ُرفعت )ج( تجاهاتمعك  &ججاهك

 )ج( الصحائف الصحف طلبت العطاء سألث

      : و١ف ٠ذفع اٌؼجذ سثٗ؟ٔط

 تاذثاع أٚاِشٖ ٚاخرٕاب ٔٛاٍ٘ٗ

 ٚػخ . –: ٠ٛجٗ إٌجٟ أٌٟٚ األِش ثّٛلف رشثٛٞ ػٍّٟ ٕط

 ػشٚسج ذشتٍح ٚذؼٍٍُ اٌظراس -

 ال ساد ٌمؼاء اهلل  -

 اٌشػا ِٓ اإلدياْ  -
 ٚػخ . –: ٠ٛػخ اٌذذ٠ش ِٛلف رشث٠ٛب ػ١ٍّب ٖط

واْ إٌثً ٌغررً وً ِٛلف ٌٍؼٍُ أتٕاء األِح ػٕذِا سوة خٍفٗ اٌرالَ اتٓ ػّٗ ػٍّٗ اٌرٛوً  -
 ػٍى اهلل ٚزفظ اهلل تـاػرٗ ٚأْ ٌىْٛ اٌغإاي هلل ٚزذٖ .

 : اروش ٔظبئخ إٌجٟ الثٓ ػجبط .   ِب اٌزٞ ٠أِشٔب ثٗ اٌذذ٠ش ؟ٗط

 االعرؼأح تاهلل  ٚزذٖ  -3           هلل ٚزذٖ        اٌغإاي  -2                       ؿاػح اهلل      -1       
 إٌفغ ٚاٌؼش تٍذ اهلل .  -5اإلدياْ تاٌمؼاء ٚاٌمذس            -4       

 اؿٍة اٌؼْٛ ٚادلغاػذج ِٓ اهلل .    : ِب ِؼٕٝ " اعزؼٓ ثبهلل " ؟٘ط

 اعرؼني تاهلل ٌرفشٌح اٌىشب ِب ٠ذذس ٌه ِىشٖٚ؟: ِب اٌزٞ رفؼٍٗ ػٕذٙ&ط

 ػًٍ . –: ِٓ األِٛس اٌط١جخ أال ٠شان هللا ػٍٝ ِؼظ١خ 7ط
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 زىت حيفظًٕ ٌٚؼًٍٕٕ ٌٕٚظشًٔ . -
 : ِب اٌفشق ث١ٓ "وزجٗ هللا ٌه" ٚ " وزجٗ هللا ػ١ٍه" ؟8&ط

 ٔفؼا ٚفائذج ٌه                لذسٖورثٗ ٌه :  -

 لذسٖ ػشسا ػٍٍه .ورثٗ ػٍٍه :  -

 أهم اجلماليات :
 غالَ ذذي ػٍى طرش اٌغٓ . –ٔذاء ٌٍرٕثٍٗ  &* ٠ب غالَ :

  ٔىشج ٌٍرؼظٍُ ٚمجغ ٌٍىثشج :وٍّبد  –          أعٍٛب ذٛوٍذ  &* إٟٔ أػٍّه وٍّبد :

 أِش ٌٍسغ ٚإٌظر . اعزؼٓ ثبهلل : –اعأي هللا  –* ادفع هللا 

 أِش ٌٛخٛب اٌؼٍُ . &* اػٍُ :

 والّ٘ا ٔرٍدح دلا لثٍٗ . رجذٖ رجب٘ه : –* ٠ذفظه 

 ذفٍذاْ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي . األِخ : –* شئ 

 ذؼاد ٌٛػر ادلؼىن ٌٚمٌٛٗ . ػ١ٍه " : –٠ؼشٚن " : " ٌه  –*" ٠ٕفؼٛن 

 ززف ادلفؼٛي تٗ ٌفٍذ ػَّٛ ٚذيٛي اٌغإاي ٚاٌـٍة ِٓ اهلل . * إرا عأٌذ :
 تٕاء اٌفؼً ٌٍّدٙٛي ٌٍؼٍُ تاٌفاػً ٚ٘ٛ اهلل . * ُسفِؼذ :

--------------------------------------------------------------- 

 مصطفى صادق انرافعً -( حب انىطــــن6)
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 جماد )ج( أعاجم أعجم كره)ج(أهواء× حبها &٘ٛا٘ب

 جوانبه )م( كنفه &أكنافه كالمي ٌغبٟٔ

 أنواع فنون يحقرها× يعظمها  &٠ّجذ٘ب

 المصائب )م( الحادثة &الحادثات عدو× المحب   اٌذتد١ٍف 

 يتأخر× يتقدم  ٌترقى يكره× يشغله حبه  &٠ُز١ُ

 الشقاء×  النعٌم تطرده× تضمه  رؤٖٚ

 عاداه× صادقه  أخاه دور -)ج( ديار  & داس

 سعد وَنِعمَ × تعس  شقً يعترف ويقر× ينكر  & ٠جذذ

م )ج( أفضال وفضول فؼٍٙب ب× سعٌد  منعَّ  معذَّ

 ِب اٌذ١ًٌ؟ -: اٌشبػش ِذت ٌٛؽٕٗ ٔط

 زثٗ ٌغشي يف دِٗ .    -            ٌذػٛ ٌٗ تاخلري    -          ٌشدد امسٗ ػٍى ٌغأٗ دائًّا  -
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  : ِٓ اٌزٞ ٠ٕفش ِٕٗ اٌشبػش؟ ٌّٚبرا ؟ٕط

                            ال حية ٚؿٕٗ يِٓ اٌز -

 زلثٛتٗ.ألٔٗ ال خري يف احملة اٌزي مل ٌشرٍٗ  -
 : ثُ ٚطف اٌشبػش ِٓ ٠ٕىش فؼً ٚؽٕٗ ػ١ٍٗ؟ٖط

 واحلٍٛاْ تً أزؾ ِٓ احلٍٛاْ ِٕضٌح . -
  :دت اٌٛؽٓ فطشح أَ ِٕذخ.دًٌٗ&ط

 فـشج وفشزح اٌـري تؼٛدذٗ ئىل ػشٗ. -

        : ِب ػبلجخ ِٓ ٠ٕظ ٚؽٕٗ؟٘ط

ثرٍ -
ُ
 تأشذ أٔٛاع ادلظائة. ًٌ

  : ثّٓ ٠شرمٟ اٌٛؽٓ؟ٙط

 أتٕائٗ .ٌشذمً تغٛاػذ ادلخٍظني ِٓ  -
 : فٟ اٌج١ذ األخ١ش دػٛح إٔغب١ٔخ ٚٚؽ١ٕخ ٔج١ٍخ. ٚػذٙب7ط

 ٌذػٛ ِٓ ٌرمٍة يف إٌؼٍُ ئششان األشمٍاء ِٓ أتٕاء ٚؿٕٗ ٚئال أمٍة ٔؼٍّٗ شماء. -
 : ِب ِظب٘ش دت اٌٛؽٓ ؟8ط

 اٌذفاع ػٕٗ ػذ األػذاء        -1

 اٌؼًّ ػٍى ذمذِٗ -2
 : ِب جضاء ِٓ ٠ظٍُ ٚؽٕٗ ) اٌّغئ إٌٝ ٚؽٕٗ ( ؟9& ط

 ٌرسٛي ئىل شخض ِٕثٛر ذالزمٗ ِظائة احلٍاج -
 ٚػخ رٌه . –: فٟ األث١بد " غشاَ " ٚ " ػزبة " ٓٔط 

 : ٘ٛ زة وً ئٔغاْ ٌٛؿٕٗ . غشاَ -

 : ٌىً ِٓ ال حية ٚؿٕٗ ٌٕٚىش فؼٍٗ . ػراب -
  : ِزٝ ٠ىْٛ إٌؼ١ُ عججب فٟ شمبء طبدجٗ ؟ٔٔط

 .ٚ٘ٛ ٌٕؼُ مبفشدٖ دْٚ ئششاوٗ يف إٌؼٍُ ئرا واْ أخٖٛ شمٍا ذؼٍغا  -

 أهم اجلماليات :
  تٗ  شذج زة اٌشاػش ٌٛؿٕٗ ٚذؼٍمٌٗذي ػٍى  ٘ٛا٘ب فٟ ٌغبٟٔ ٚفٟ دِٟ:&*

    اٌٛؿٓ ٌظٛس اٌمٍة تأغاْ ديدذ ٠ّجذ٘ب لٍجٟ:&* 

   ذػاءاٌفًّ تذال ِٓ ٌغأً ٌٛزً تىثشج   ٠ذػٛ ٌٙب فّٟ:&* 

  ذظٌٛش ٌٍسة تظذٌك د١ٍف اٌذت:&* 
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 األِاًْ تٌٛؿٓ تاألَ ٌٛزطٛسآِ رؤٖٚ داس:*
 ٔىشجٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي:&داس-

    ٌٕىشأٗ فؼً اٌٛؿٓ ٔرٍدحذشثٍٗ ٌٗ تاحلٍٛاْ ٌٍرسمري، ًٚ٘ ٠ىٓ د١ٛأب:&*

  ٍرمشٌشٌاعرفٙاَ  أٌُ  رش أْ اٌط١ش:* 

   ذٛزً تاٌغؼادج ٠زشُٔ:* 

   مجغ ٌٍىثشج :فْٕٛ* 

 ٌٛؿٕٗ.ذٛزً تمغٛج ػماب اجلازذ  :أظٍُ* 

 أعٍٛب ذٛوٍذ تإٌفً مبا ٚاالعرثٕاء تاال  ِٚب ٠شفغ األٚؽبْ إال سجبٌٙب:* 

 ٌٚذي ػٍى دٚس اٌشخاي ػرب تاٌشخاي ػٓ اٌشخاي ٚإٌغاء  ٌٍررٍٍةسجبٌٙب:* 

 ، اعرفٙاَ ٌٍٕفً   ٌٍٛؿٓ تأغاْ ٌظؼذ ذظٌٛش ًٚ٘ ٠زشلٝ إٌبط إال ثغٍُ؟:* 
 إٌؼٍُذي ػٍى وثشج أٌٛاْ ذ فٟ إٌؼ١ُ : ت٠زمٍ* 

 ٌٛزً تؼشٚسج اإلخٛج تني أتٕاء اٌٛؿٓ مجٍؼا ِٓ أخبٖ:* 

 .ذؼًٍٍ دلا لثٍٗ اٌج١ذ األخ١ش:* 

 

 خالص األمنيات بالنجاح والتوفيق
 األستاذ / أمحد سليمان



 كبسوالث األستاذ اإلعرابيت السريعت للشهادة اإلعداديت

أ / أمحد سليمان                        األستاذ يف اللغت العربيت    MR/A.M.S 

 

 1- انُعت :                         هااااو

 - ِعشفخ + ِعشفخ :   

 انُٓعخ اٌحضبسيخ  - َٓعزّ اٌحضبسيخ 

 - َٓعخ يصش اٌحضبسيخ – غالثُب إٌججبء

 - ٔىشح + ٔىشح رصف :      ) ٔسبئم يشغٕثخ ( 

 - اسُ ِعشفخ ثبي + اسُ ِٛصٛي  :

             ) انطبنت اٌزي – انذٛبح اٌزي (

- اسُ ِعشفخ ثبي + اسُ اشبسح :                          

             ) انطبنت ٘زا – انطبنجخ ٘زٖ (

---------------------------------------  

 2- انتًييز ادلهحىظ :اسى َكشح يُصٕة ثؼذ : 

 –ثئس  –َؼى  –ايزأل  –ػال  –فبض  –كفٗ –اصداد  ]

....[اسى رفعٛم ػهٗ ٔصٌ أفؼم   –الدجزا  -دجزا   

 - يصش أكثش انجالد رمذِب        - اصداد انٕغٍ أطاللب

 - َؼى عّال انزؼبٌٔ               - ايزأل انجٕ عطشا  

---------------------------------------  

 3- إعزاب انفعم ادلضارع :       هااااو
 1- ِشفٛع :     الٚسجمّ َبصت ٔال جبصو  

ً   نُفسّ فمػ [  ] أَزى رعٍّْٛ نهٕغٍ ْٕٔ يعّ

 2- ِٕصٛة : رسجمّ ]أٌ- نٍ- كٙ - دزٗ -الو انزؼهٛم[

ً   انفشد إنٗ انزمذو دزٗ يجزٙذ   فٙ ػًهّ ،  " نٍ يص

 فبػًهٕا ٌزشفعٛا ثهذكى  ، ٔكٙ رىٛٔٛا يزمذيٍٛ "

 3- ِجزَٚ : رسجمّ ] نى - نًب - الو األيش - ال انُبْٛخ [ 

  "  ٌززاوش   دسٔسك ثجذ ، ٔأَزى ال رٍّٙٛا ٔاججبركى " 

--------------------------------------------------  

4- انفاعم : يٍ لبو ثبنفؼم أٔ ارصف ثّ ٔغبنجب يب 
. ثجبس ٔيجشٔس فٙ ايزذبَك  ٚفصم ثُّٛ ٔثٍٛ فؼهّ  

[ اٌطبٌتانُجبح ٚطًخ إنّٛ ]    

فبػم  [أعججٕي–رُ  -يّىٓ -يٕجغي  -يجتاالسى ثؼذ] -   

 - ُٚجغٙ ػهُٛب اٌٛصٛي                - ٚجت اال٘زّبَ 

 - رى يٍ خالل ْزا األيش اٌعًّ      - ٚؼججُٙ اٌّعٍُ

---------------------------------------  

 5- ادلضاف انيه :                      هااااو
: اسى يجشٔس ٚأرٙ ثؼذ  

- اٌظشٚف : } أيبو إٌّزي – خهف األسجبة – َصت 

 عيٕيٗ – ثٍٛ أسٛاس انذٛبح {

 –يؼظى  –سٕٖ  –غٛش  –ثؼط  -جًٛغ  –كم  ] -

.....[ػٍٛ   –َفس  –اثُخ  –اثٍ  – كهزب –كال   

 - األسّبء اٌخّسخ : ] رٔ األخالق – أثٕ ثىش [

 - اسُ ِعشفخ ثعذ أفعً اٌزفضيً ) أكثش اٌطالة (

 - ٔىشح + ِعشفخ ) غبنت اٌعٍُ – يجبدئ ديٕٕب (

 - ٔىشح + ٔىشح ال رصف 

 ] شأٌ ٚطٓ – اسزغالل ٚسبئً – رذمٛك أ٘ذاف [

---------------------------------------  

6- احلال : اسى َكشح يُصٕة ٔصبدجّ يؼشفخ 
      َٔسأل ػُّ ثكٛف 

 - جبء انطالة جّيعب       – ػبش انشجم سعيذا

 - انًصشٌٕٚ دائّب ٚؼًهٌٕ ِخٍصيٓ

الاحظ : كبٌ ٔأخٕارٓب  نٛس يؼٓى دبل غبنجبأنكٍ 

 يؼٓى خجشْى يُصٕة ) كبٌ انٕنذ سعيذا (

الاحظ :األفؼبل انًزؼذٚخ نًفؼٕنٍٛ نٛس يؼٓى دبل غبنجب 

 ٔنكٍ يفؼٕل ثّ ثبٌ ]جؼم انًؼهى انطبنت ِطّئٕب[

---------------------------------------  

7-ادلفعىل ادلطهق:يصذسيُصٕة يٍ نفع فؼهّ 
 - ٚعشة ضشثب              - ٚسزخشج اسزخشاجب 

8 – ادلفعىل ألجهه : يصذسيُصٕة َٔسأل 
ٔٚأرٙ ثؼذِ جبس ٔيجشٔس غبنجب ػُّ ثهًبرا  

 - أراكش حشصب ٚأِال ٚطّعب ٚسغجخ فٙ انزفٕق 

---------------------------------------  

 9- ادلعطىف :ٚأرٙ ثؼذ دشف ػطف ٔٚزجغ يب لجهّ

  [ال  –نكٍ  -ثم  -انفبء  -ثى  -أٔ  -ٔ دشٔف انؼطف ] 

" َشفغ األٔغبٌ ثبألفؼبل ال األلٛاي ، َٔعذٙ ثبنغبنٙ 

 ٚإٌفيس ٔال َفؼم انًُكشاد ٌىٓ اٌطبعبد "

11- انتىكيذ ادلعُىي : ] كهٓى – كهّ – كهٓب 
كهزبًْب  –كالًْب  –ػُٛٓب  –ػُّٛ  –َفسٓب  –َفسّ  –

ثششغ دزفٓب ال ٚؤثش فٙ انًؼُٙ [ جًٛؼٓب –جًٛؼٓى  –

 - انطبنجبٌ والّ٘ب يجزٓذاٌ           } رٕكٛذ يؼُٕ٘ {

} ٌٍ  - انطبنجبٌ والّ٘ب يجزٓذ                 } يجزذأ ثب

---------------------------------------  

 11- ادلخصىص تادلذح أو انذو يجزذأ يؤخش يشفٕع 

 }َؼى انؼًم اٌزعبْٚ - ثئس صفخ اٌىزة - دجزا اٌٛطٓ{



 كبسوالث األستاذ اإلعرابيت السريعت للشهادة اإلعداديت

أ / أمحد سليمان                        األستاذ يف اللغت العربيت    MR/A.M.S 

 

 12- انثذل ادلطاتق: اسى اشبسح + اسى يؼشف ثبل

 ْزا اٌشجً - رهك اٌشسبٌخ- رنك اٌفضً -ْؤالء اٌعٍّبء

 نمت + ػهى :] ثهذَب ِصش – اإليبو عٍي – اثُّ اٌحسٓ[ 

---------------------------------------  
 14- تعذ أيها – أيتها : َعت يزفىع أٚٓب اٌّعٍّْٛ  

 15- ادلُادي انعهى ادلفزد وانُكزج ادلقصىدج :

 يجُٙ ػهٗ يب ٚشفغ ثّ فٙ يذم َصت : ٚب طبٌت  
16- ادلُادي انُكزج غري ادلقصىدج وادلضاف 

 وانشثيه تادلضاف : يُصٕة
 ٚب أثٕبء يصش – ٚب ِٛاطٕيٓ – ٚب ساغجب فٙ انؼهى 

---------------------------------------  
17- ) أَا – حنٍ – هى – هي – - هًا - هى – هٍ – 

عزب
ُ
 أَت -  أَت – أَتًا – أَتى – أَنت ( : ت

يذم سفغ يجزذأ ٔيب ثؼذِ خجش صم يجُٙ فٙ ُفظًٛش ي

 ] أٔذ غبنت – فٙي ٔسٛهخ – ُٚ٘ يذجٕثٌٕ [

---------------------------------------  

 18– األفعال اخلًسح :                            هااااو 

ٚبء انًخبغجخ  -انف االثٍُٛ  -فؼم ارصم ثٕأ انجًبػخ   

رشفغ ثثجٕد انٌُٕ ٔرُصت ٔرجضو ثذزف انٌُٕ 

انًزصم فٙ يذم سفغ فبػمٔانعًٛش   

  " يعٍّْٛ "    " أٌ يعٍّٛا "      " نى يعٍّٛا " 

---------------------------------------  

19- األمسا  اخلًسح : رشفغ ثبنٕأ - رُصت ثبألنف -
رجش ثبنٛبء  ] كبٌ أثٛن را فعم - إٌ أثبن رٚ فعم   

                 - سهًذ ػهٗ أثيه [

---------------------------------------  
 21- االسى تعذ حزف اجلز : اسى يجشٔس

 }ثبنؼهى- نهًؼشفخ - فٙ انذٛبح - كُزٛجخ - إنٗ انًسزمجم{ 

---------------------------------------  

21 – كاٌ وأخىاتها ] كبٌ - أصجخ - ظم - ثبد - 
يبثشح[ -يبداو  -صال يب-أيسٗ  -أظذٗ  -نٛس -صبس  

رشفغ اسًٓب ٔرُصت خجشْب    الااحظ : إرا ارصم ثٓى 

سفغ اسًٓب   } كبَٕا َبفؼٍٛ {ظًٛش ٚؼشة فٙ يذم   

---------------------------------------  
ٍّ -نٛذ - نؼم[  ٌّ - كأٌ- نك ٌّ - أ  22 – إٌ واخىاتها  ]إ

رُصت اسًٓب ٔرشفغ خجشْب    الااحظ : إرا ارصم ثٓى 

} إَٓى َبفؼٌٕ { ظًٛش ٚؼشة فٙ يذم َصت اسًٓب    

 الاحظ :يب ثؼذ )إًَب(  ٚؼشة يجزذأ  } إًَب اٌّؤِْٕٛ {

--------------------------------------------------

 23- األفعال انتي تُصة يفعىنني      هااااو 

 -أػطٗ  -يُخ  -جؼم  -صػى  -خبل  -دست  -ظٍ  ]

أػطبَب  -يُذك –يُغ () ًُٚذُٙ  -ْٔت  -نجس أ -كسب 

[  ٚجؼهُب –ٚظُك  –ْٔجُب  –جؼهك  –جؼهُب  –يُذّ  –

  يأري ثعذُ٘ ِفعٌٛيٓ ٚغبٌجب ِب يطٍت إعشاة اٌثبٔي

---------------------------------------  
 

 مالحظاث هامت
 –ٚبء انًزكهى  –ْبء انغٛجخ  –] َب انفبػهٍٛ  عًبئشان -1

  : ) َبْٛك ( ظًبئش َصت ٔجش [  كبف انخطبة

* رزصً ثفعً ِزعذ ٌّفعٌٛيٓ : رؼشة  ظًٛش يزصم 

 يجُٙ فٙ يذم َصت يفؼٕل ثّ أٔل : جؼهك انؼهى ٔبفعب

* رزصً ثفعً : رؼشة  ظًٛش يزصم يجُٙ فٙ يذم 

 َصت يفؼٕل ثّ     : أسؼذَٙ رفٕلكى  

* رزصً ثبسُ : رؼشة  ظًٛش يزصم يجُٙ فٙ يذم 

 جش يعبف إنّٛ           "  ثالد٘ – ٔغُك " 

ّْ : رؼشة  ظًٛش يزصم يجُٙ فٙ يذم  * رزصً ثئ

 َصت اسى إٌ   " أَك يذجٕة – ألَٓى لبدسٌٔ " 

---------------------------------------  
 2- انفؼم انًعبسع ثؼذ ال انُبفٛخ ِشفٛع . 

           " انكسٕل ال يسزحك   انُجبح "

 أيب انفؼم انًعبسع ثؼذ ال انُبْٛخ ِجزَٚ .

               " ال رزىبسٍٛا فٙ ػًهكى "

---------------------------------------  
 4- أٌ+ فؼم يعبسع = يعبسع يُصٕة "أٌ يصً" 

ٌّ  ) أٌ اٌطبٌت = أَّ( ٌّ + اسى أٔ ظًٛش = اسى أ   أ

---------------------------------------  
االسى أٔ انعًٛش ثؼذ انفبصهخ ٔٚسجمّ دشف انٕأ  -5

بيؼطٕف) يجزذأ ( إرا نى ٚكٍ ٚؼشة  أٔ انفبء   

---------------------------------------  
هّ ظًٛش يسززش ٚجذأ ثبنٌُٕ فبػ فؼم يعبسع  -21

رمذٚشِ َذٍ ٔيب ثؼذِ ِفعٛي  أٔ جبسٔيجشٔس ٔيفؼٕل 

 ثّ ) َذزشو اٌّخٍصيٓ - َزهًس فٙ ْذٔء خطٛاد (

22- شجّ جًهخ أٔل انجًهخ ٔثؼذْب اسُ = يجزذأ يؤخش 

     } نّ حذٚد – أيبيكى  اٌعال {



 ة مراجعاتلسلس

 

 

 

 

 في اللغة العربية

 اإلعدادي لثالثاالصف 

ية   القراءة متحررة المحتوى –موضوعات القراءة المتعددة  –قصة طموح جار

 إعداد

 األستاذ / حممد حسن احللواني

 10001700112واتساب  – 10111080082 – 10881002210
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 لَعَرِبيَّةُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة ا ياِدَدِعاإِل لثَّالثا ُفالصَّ

 /22221702110  - 22222010010  حممد حسن احللوانيأ 

 

 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: -0
 ب العربي أيام نجم الدين بسبب: غضب الشعـ 0

 القوة المهدرة( –حكم نجم الدين لمصر  –شجر الدر  –)الفرقة والانقسام                       
 القوة المهدرة( –حكم نجم الدين لمصر  –شجر الدر  –)الفرقة والانقسام    تحسر الشعب العربي أيام نجم الدين على: ـ 8
 نجم الدين: ـ تمنى الشعب العربي أيام2

 لثورة على نجم الدين(ا –طرد شجر الدر  –اتحاد حكام العرب  –)حكم نجم الدين لمصر   
 والـكرك(القاهرة  –القاهرة وحلب  –القاهرة وحمص  –)القاهرة ودمشق              ـ تكونت جمعيتان سريتان في : 0
 ـ كان من أهداف الجمعتين السريتين: 0

 جميع ما سبق( –تعبئة القلوب ليوم الفصل  –توحيد الصفوف  –)بث الـكراهية للفرنج  
 القاهرة( –دمشق  –حمص  –)حلب                                   كان أبو بكر القماش من البارزين في جمعية : ـ 0
 بكر القماش(أبو  –عز الدين بن عبد السلام  –فخر الدين  –)حسام الدين      ـ كان من البارزين في جمعية دمشق: 7
يا( –تاجرا شهما  –قائدا شجاعا  –)عالما معروفا                                     كان أبو بكر القماش : ـ 2  جنديا مصر
 الخوف والتراجع( –خوفه من الحكام  –إقدامه وشجاعته  –)كثرة أمواله      ـ عُرف عن عز الدين بن عبد السلام:1

 رأيها بعدما: جهرت جمعية القاهرة بـ 01
 انضم إليهم عز الدين بن عبدالسلام( –امتلـكوا السلاح  –تولى نجم الدين حكم مصر  –)كثر عددهم 

 ـ انتهج نجم الدين سياسة رشيدة منها:00
 جميع ما سبق( –إصلاح ما أفسده العادل  –تثبيت قواعد الملك  –)ردّ المظالم  

 قلعة سنجار( –حصن كيفا  –قلعة دمشق  –)قلعة الـكرك                  ـ خرج داود خائفا من نجم الدين إلى : 08
 داود( –نجم الدين  –الفرنج  –)التتار                                              عقد الصالح إسماعيل اتفاقا مع : ـ 02
 الجامع العباسي( –الجامع الأموي  –الجامع الأحمدي  –)الجامع الأزهر          جهر عز الدين بفتواه على منبر : ـ 00
 للعمل بها( –شراء البيوت  –شراء الأسلحة  – )شراء الطعام     ـ سمح الصالح إسماعيل للفرنج بدخول دمشق لـ : 00
 بتدبير من: إلى جيش مصر انحاز كثير من جيش الشام ـ 00

 أبو بكر القماش( –جمعية دمشق  –جمعية القاهرة  –)نجم الدين 
 طاع نجم الدين أن يوحد الشام ومصر كما وحدها من قبل: استـ 07

 عماد الدين بن زنكي( –صلاح الدين الأيوبي  –سيف الدين قطز  –نور الدين بن محمود )
 قام نجم الدين برحلة مع شجر الدر إلى جنوب الوادي: ـ 02

 بعد عن القاهرة(لل –للترفيه والنزهة  –موت ابنهما خليل بعد  –انتصاراته على إسماعيل بعد )
 الـكرك( –دمشق  –حلب  –)حمص                                                     ـ هجم الصالح إسماعيل على : 01
 بعد اتفاقه معه( –محبة له  –خوفا من أنصاره  –)طمعا في نصرته     ـ أفرج الصالح إسماعيل عن ابن عبدالسلام: 81



3 

 

 

 لَعَرِبيَّةُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة ا ياِدَدِعاإِل لثَّالثا ُفالصَّ

 /22221702110  - 22222010010  حممد حسن احللوانيأ 

 ب: ـ زادت دمشق غليانا والسب80
 هزيمة جيش مصر( –ة دخول الفرنج لشراء الأسلح –هجوم إسماعيل على حمص  –)اعتقال بن عبد السلام 

 ـ حينما علم الصالح إسماعيل بما صنع نجم الدين بالأمراء قرر أن : 88
 يتفق معه( –الهجوم على حمص  –يصالح نجم الدين  –)يبادر نجم الدين بالحرب 

يفر إلى: ـ استطاع الصالح إسماعيل82  الـكرك( –دمشق  –حمص  –)حلب                              أن ينجو بنفسه و
 شجر الدر( –ابن عبدالسلام  –الأمراء الحاقدين  –)أبو بكر القماش      عمل ....... على هدم سياسة نجم الدين:ـ 80

 :( أمام العبارة غير الصحيحةX(أمام العبارة الصحيحة وعلامة )√ضع علامة ) -8
 )       (                                                  ـ وطدت شجر الدر علاقتها بسيدات مصر فازددن لها محبة.   0
 )       (                                                                  أبو بكر القماش.ـ أمر الصالح إسماعيل باعتقال 8
 )       (                                              .دمشقريتان إحداهما في القاهرة والأخرى بـ تكونت جمعيتان س2
يين.القاهرة ـ أسس الشيخ عز الدين جمعية 0  )       (                                                      لتوحيد المصر
 )       (                                                    .حلبى بعد هجوم إسماعيل علدمشق خرج نجم الدين إلى ـ 0
ّ ه. يأبو بكر القماش تاجر مصرـ 0  )       (                                رصد جزءا كبيرا من ماله للجهاد في سبيل الل
 )       (                                                         ـ ُأعجب الأمراء الأيوبيون بسياسة نجم الدين ودعموها.7
 )       (                                                        جهر ابن عبد السلام بفتواه على منبر الجامع الأموي.ـ 2
 )       (                                             عاد داود إلى الـكرك خوفا من نجم الدين وما صنعه في الأمراء.ـ 1

 )       (                         اتفق الصالح إسماعيل مع صاحب حلب وصاحب حمص على معاونته على داود.ـ 01
 )       (                                                      حظيت جمعية القاهرة بدعم السلطان وجهرت برأيها.ـ 00

 ة:أجب عن الأسئلة الآتي -2
 ـ علل لما يأتي:0

 .اعتقال الصالح إسماعيل عز الدين ابن عبد السلام 
 .جهرت جمعية القاهرة برأيها 
 .أمر نجم الدين جيشه بالخروج إلى دمشق بعد الرسالة 
 .تكونت جمعيتان سريتان في القاهرة ودمشق 
 دي.قيام نجم الدين وشجر الدر برحلتين إحداهما إلى الشمال و الأخرى إلى جنوب الوا 
 .غضب الشعب العربي أيام نجم الدين 
 .غليان صدور أهل دمشق ضد الصالح إسماعيل 

 كيف كشف نجم الدين الأمراء الحاقدين؟ وماذا فعل بهم؟ـ 8
 لح إسماعيل مع الفرنج اتفاق عجيب. لِمَ عُّد كذلك؟ـ اتفاق الصا2
 الدين. )رضا الناس غاية لا تدرك(. وضح ذلك من خلال موقف الأمراء من نجمـ 0
 كان نجم الدين حاكما مسئولا. وضح ذلك من خلال سياسة حكمه.ـ 0
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 ضد اتفاق الصالح إسماعيل مع الفرنج. وضح.ـ كان للجمعيتين السريتين دور مشرف 0
 ما الخبر الذي أغضب نجم الدين بعد وفاة ابنه خليل؟ وماذا كان رد فعله؟ـ 7
 ن عبدالسلام؟ذا أفرج الصالح إسماعيل عن عز الدين ابـ لما2
 . تحدث عن ذلك من خلال موقف ابن عبد السلام من إسماعيل.(العالم الحق كلمته معروفة)ـ 1

 وضح مبينا دوره في دعم نجم الدين.أبو بكر القماش نموذج للتاجر المصري الشهم. ـ 01
 ـ علام تحسر الشعب العربي؟ وماذا تمنى المخلصون منه؟00
 لشعب المصري؟ وما أثر ذلك؟ـ كيف تقربت شجر الدر إلى ا08
 
 

 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: -0
 حمص( –دمشق  –الروضة  –)الجبل                                    دخل الحاجب على نجم الدين وهو في قلعة: ـ 0
 كريت( –قبرص  –صقلية  –نسا فر)                                                     ـ استأذن الحاجب لتاجر من: 8
 توصية في صفقة( –خلعة ملـكية  –بضائع أوروبية  –صقلية )رسالة من ملك                 ـ كان التاجر يحمل معه: 2
 رأت شجر الدر أن رسول ملك صقلية جاء في زي التجار لـ : ـ 0

 يهرب من ملـكه( –يحكم التخفي  –يهدد نجم الدين  –)يبيع بضاعته 
 الحاجب( –حسام الدين  –أبو بكر  –)شجر الدر              الصقلي: الدين لرأي ....... في مجيء التاجر اح نجم ـ ارت0
 ملك انجلترا( –حملة فرنسية على مصر  –وفد مصالحة معه  –هدية له )         ـ أخبر ملك صقلية نجم الدين بقدوم: 0
 لويس التاسع( –ملك النمسا  –ملك انجلترا  –)لويس السابع                                  ـ الحملة الفرنسية يقودها : 7
 كان الهدف من الحملة الفرنسية:ـ 2

 الاستيلاء على حمص( –الاستيلاء على دمشق  –المصالحة مع نجم الدين  –)الثأر لهزائمهم السابقة  
 ـ رأى لويس ومن معه أن مصر أحق بالغزو بسبب: 1

 (الثانية والثالثة –تمد الجيوش العربية بالمال والرجال  –أنها تحمي ظهر العرب  –اتساع مساحتها )
 دمياط( –المنصورة  –أشموم طناح  –)فارسكور                         اختار لويس ومن معه ....... بالذات : ـ 01
يقيا  أيقن لويس أهمية مصر لأنها: ـ 00 يقيا  –)بوابة أفر  تتميز بموقعها الجغرافي( –مفتاح الشرق  –تربط بين أسيا وأفر
 ـ أكد ملك صقلية في رسالته: 08

 مساندته لنجم الدين( –خوفه من لويس  –دعمه للويس في حملته  –)احترامه للعهد مع نجم الدين 
 فرس جميل( –الأولى والثانية  –خلعة غالية  –)جائزة كبيرة         ـ أمر نجم الدين بـ ....... لرسول ملك صقلية: 02
 مصر( –حمص  –حلب  –دمشق )                      توا إلى:جم الدين بأن يطير الحمام بخبر الحملة الفرنسية ـ أمر ن00
 جالسا على بعير( –راكبا جواده  –محمولا على محفة  –)سيرا على الأقدام            ـ قرر نجم الدين المسير إلى مصر: 00
 دمياط( –المنصورة  –أشموم طناح  –)فارسكور                 ينادي في الجنود بالرحيل إلى:ـ أمر نجم الدين بأن 00
 دمياط( –المنصورة  –أشموم طناح  –)فارسكور             اتجه نجم الدين إلى ....... ليكون قريبا من دمياط: ـ 07
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 لورقة الرابحة هي:)وهي مع ذلك ورقة رابحة يمكن استخدامها للمساومة على القدس( اـ 02
 دمياط( –المنصورة  –أشموم طناح  –)فارسكور 

 نصيحة(يقدم له  –يقدم له رسالة  –يداوي آلامه  –)يعرض عليه بضاعته    طلب التاجر الصقلي مقابلة نجم لـ : ـ 01
 أبو بكر القماش( – شجر الدر –نجم الدين  –)ابن عبدالسلام        الصعاب( قائل العبارة: ـ )الإيمان القوي يذلل 81

 ( أمام العبارة غير الصحيحة:X(أمام العبارة الصحيحة وعلامة )√ضع علامة ) -8
 )       (                                                          الرسالة التي جاء بها التاجر كانت من ملك صقلية.ـ 0
 )       (                                                   ين.ـ فسر الحاجب مجيء التاجر للاستفسار عن صحة نجم الد8
 )       (                                                       استقبلت شجر الدر رسول ملك صقلية وقرأت الرسالة.ـ 2
 )       (                                                                               ـ الحملة الفرنسية متجهة إلى مصر.0
 )       (                                                             أراد نجم الدين أن يعقد صلحا مع لويس التاسع.ـ 0
 )       (                                                                 ـ اتجه نجم الدين إلى فارسكور لإدارة المعركة.0
 )       (                                                          عرف نجم الدين بخبر الحملة من رسول ملك انجلترا.ـ 7
ية 2 يطانيا(.ـ مضمون الرسالة التي جاءت إلى نجم الدين )حملة انجليز  )       (                          يقودها ملك بر
 )       (                                                               ـ فرح نجم الدين بما جاء في رسالة ملك صقلية.1

 )       (                                               ـ أخبر ملك صقلية نجم الدين بمساندته له ضد الحملة الفرنسية.01
يرة قبرص. كان التاجر قادما منـ 00  )       (                                                                        جز
 )       (                                             ـ كان في الحملة الفرنسية الـكثير من المتطوعين من أنحاء أوروبا.08
 )       (                                           رسالة بسبب مرضه.خافت شجرة الدر عل نجم الدين بعدما قرأ الـ 02
 )       (                                               أشفقت شجر الدر على نجم الدين من مشقة السفر إلى مصر.ـ 00
 )       (                                          ـ رأت شجر الدر أن التاجر الصقلي جاء في أمر خطير غير التجارة.00

 أجب عن الأسئلة الآتية: -2
 ـ علل لما يأتي:0

 .مجيء التاجر الصقلي إلى نجم الدين 
 .اتجاه نجم الدين إلى أشموم طناح 
 .اختيار الفرنج مصر لتكون وجهة غزوهم 
 اتجاه الحملة إلى دمياط تحديدا. 
 للشرق كله. تأكد لويس من أن الاستيلاء على مصر يعد مفتاحا 
 .غضب نجم الدين بعدما قرأ رسالة ملك صقلية 
 .فرح نجم شجر الدر بعدما قرر نجم الدين المسير إلى مصر محمولا على محفة 
 .اقتناع نجم الدين بتفسير شجر الدر مجيء التاجر الصقلي 
 .إرسال ملك صقلية رسالة إلى نجم الدين 
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 ن أجله؟بما جاء مـ لماذا رفض التاجر الصقلي أن يصرح 8
 ـ كيف خرج نجم الدين مع الجيش إلى مصر؟2
 بم علل الحاجب مجيء التاجر؟ وبم عقبت شجر الدر؟ـ 0
 ـ ما الذي جعل نجم الدين يتململ في فراشه وهو يقرأ رسالة ملك صقلية؟0
 ـ من الذين رافقوا لويس التاسع في حملته؟0
 ؟لماذا قرر السلطان الخروج مع جنوده رغم مرضه الشديدـ 7
 ـ بم أمر نجم الدين لرسول ملك صقلية؟ وماذا حمّله؟2
 يعد نجم الدين مثالا للقائد المسئول. وضح ذلك من خلال تعامله مع رسالة ملك صقلية.ـ 1

ّ ه(. في العبارة ما يدل على الهمة العالية . وضح ذلك.)ولماذا خُلق نجم الدين؟! خلق ـ 01  للجهاد في سبيل الل
 من القائل: -0

 )                        (                                                     فرنسية ضخمة متجهة إلى مصر(.حملة ـ )0
 )                        (                             ـ )لعله جاء في توصية لمولاي في صفقة يريد أن يعقدها معنا!(8
 )                        (                                               .رة ...(ولعله جاء في أمر خطير غير التجاـ )2
 )                        (                                                     (؟!ـ )وما شأن التجار والرسائل الملـكية0
 )                        (                                    .)أبحرت الحملة أيها الملك وقد أحببت أن أخطركم بها(ـ 0
 )                        (                                              في محفة(.ـ )وقد قررت يا شجر الدر أن ُأحمل 0
يل(.7 يق طو  )                        (                                                    ـ )كيف يسير مولاي والطر
 
 

 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين  -0
 موت خليل( –قدوم الحملة الفرنسية  –قدوم شجر الدر  –سلطان )قدوم ال            الخبر الذي اهتزت له القاهرة:  ـ0
 محمد علي( –صلاح الدين  –يشكر  –لشكر ا)               امتلأ جبل ...... بالمجانيق التي تجرب لتحمل في السفن: ـ 8
 أبو بكر( –حسام الدين  –فخر الدين  –)نجم الدين                درين على الجهاد إلى دمياط:اكان ...... يرسل القـ 2
 بكر( أبو –حسام الدين  –فخر الدين  –)نجم الدين                            ـ اختار نجم الدين ...... لقيادة الجيش: 0
 طلب نجم الدين من قائد الجيش أن يحشد دمياط بـ : ـ 0

 الرجال والنساء( –ماء والنار ال –الخيام والملابس  –)الأسلحة والذخيرة 
 : في الغزوة السابقة الخطأ الذي وقع فيه الملك الكامل في دمياطـ 0

 نقص الخيام( –نقص الماء  –نقص الذخيرة والأقوات  –)نقص الجنود 
 من قائد الجيش أن ينزل بالجيش على:  ب نجم الدينـ طل7

 الجانب الشرقي لقناة السويس( –الجانب الغربي للنيل  –الجانب الشرقي للنيل  –)الجانب الغربي لقناة السويس 
 ب(الانسحا –التتار  –الشائعات  –)القرارات الخطأ                              من :  جيشنجم الدين قائد الـ حذر 2
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 التتار( –الفرقة والخلاف  –الهزيمة  –)الانسحاب                          شجر الدر أنه خائف من: أخبر نجم الدين ـ 1
 القوة والشجاعة( –العدوان والطمع  –الإيمان والحق  –)الجبن والضعف          ـ العرب يدفعون سيوفهم بأيدي: 01
 القوة والشجاعة( –العدوان والطمع  –الإيمان والحق  –)الجبن والضعف          ـ الفرنج يدفعون سيوفهم بأيدي: 00
 الانسحاب( –طلب هدنة  –طلب الصلح  –)التهديد                 أرسل لويس رسالة إلى نجم الدين مضمونها: ـ 08
 كان فخر الدين شديد القلق بعد بدء المناوشات بسبب:ـ 02

 موت خليل( –موت نجم الدين  –لطان رسائل الستأخر  –)تأخر السلطان 
 ترك أشموم طناح( –طلب الانسحاب  –طلب الصلح  –)قد مات        ه أن السلطان : ـ أدت ظنون فخر الدين ب00
 المنصورة( –أشموم طناح  –القاهرة  –)فارسكور                                إلى: الدين العودة بالجيش  فخرـ قرر 00
 الدين من فخر الدين ومن معه وقرر: غضب نجم ـ 00

ية( –قتلهم  –دخولهم السجن  –)تقديمهم إلى محكمة من العلماء   تقديمهم إلى محكمة عسكر
 ـ احتل الفرنج دمياط أيام الملك الكامل بسبب: 07

 الشائعات وما يذيعه المرجفون( –نقص الذخيرة والأقوات  –الفرقة والخلاف  –)خيانة الجنود 
 الأمير فخر الدين( –أبو بكر القماش  –حسام الدين  –)توران شاه            لسلطان شرف قيادة الجيش لـ :قلد اـ 02
 أسرع الأمير ....... ليهدئ من روع أهل القاهرة بعد انسحاب الجيش من دمياط:ـ 01

 الأمير فخر الدين( –أبو بكر القماش  –حسام الدين  –)توران شاه 
بابة  –)الخطباء       منصاتهم بقصص البطولات العربية: قون علىـ كان ....... يتدف81  الجنود( –العلماء  –شعراء الر
 موت نجم الدين( –معركة دامية  –انسحاب الجيش  –)عقد مصالحة مع لويس        ـ احتل الفرنج دمياط بعد: 80
 بعد المعركة( –موت ابنه  –فه من الفرنج خو –)مرضه الشديد          السبب في عدم قيادة نجم الدين للجيش : ـ 88

 ( أمام العبارة غير الصحيحة:X(أمام العبارة الصحيحة وعلامة )√ضع علامة ) -8
 )       (                                                    ـ كانت المقاهي والمجتمعات تفيض بأناشيد الحماسة للمعركة.0
 )       (                                                                          ة الجيش.لمهمة قياداختير فخر الدين ـ 8
 )       (                                                        ـ اشتبك فخر الدين مع الفرنج في دمياط وانتصر عليهم.2
 )       (                                                     أهلها.ل الفرنج دمياط بعدما غادرها الجيش وهجرها ـ احت0
 )       (                                                   ـ فرح أهل القاهرة بعدما علموا بخبر الانسحاب من دمياط.0
 )       (                                             ـ أمر نجم الدين كاتبة بألا يعجل بالجواب للرد على رسالة لويس.0
 )       (                                        أرسل نجم الدين رسالة إلى فخر الدين يطلب الانسحاب من دمياط.ـ 7
 (       )                          ـ هُرع الناس إلى المساجد يستمعون إلى الخطب التي تحض على الشجاعة والإقدام.2
 )       (                         كان غير القادرين على الجهاد يعودون فرحين بعد رفضهم من الأمير حسام الدين.ـ 1

 )       (                                   .قادما من دمشق وصل نجم الدين إلى المنصورة ليدير المعركة من هناكـ 01
 )       (                           الدين أن ينزل بالجيش على الجانب الغربي لنهر الدين.طلب نجم الدين من فخر ـ 00
 )       (                                             ـ حذر نجم الدين فخر الدين من الشائعات وما يذيعه المرجفون.08
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 )       (                                                  الذي منع نجم الدين من قيادة الجيش خوفه من لويس.ـ 02
 )       (                                              ترك أهل دمياط مدينتهم بعدما تصالح نجم الدين مع لويس.ـ 00
 )       (                                          الشائعات.وحذره من  مرة ثالثة فخر الدين ـ شّد نجم الدين على يد00

 أجب عن الأسئلة الآتية: -2
 ـ علل لما يأتي:0

 .انسحاب فخر الدين من دمياط والعودة إلى أشموم طناح 
 .طلب نجم الدين من فخر الدين أن يحشد دمياط بالأسلحة والذخيرة والأقوات 
 .نزول فخر الدين بجيشه على الجانب الغربي لنهر النيل 
  على قيادة المعركة بنفسه.عدم قدرة نجم الدين 
 .ذهاب الـكثير من الناس إلى الأمير حسام الدين 
 ق العرب بأعدائهم إلا نالوا من رءوسهم وأفئدتهم ما يشتهون.لم يلت 
 .تقديم نجم الدين فخر الدين ومن معه من الأمراء إلى محكمة العلماء 

 ـ لِمَ كان فخر الدين شديد القلق؟ وماذا فعل؟8
 فبم أوصاه؟ ومم حذره؟ وبم دعا له؟ يده على يد فخر الدين ثلاث مرات موصيا ومحذرا وداعيا. ـ شد نجم الدين2
 ـ ما الأمور التي حددها نجم الدين لقائد الجيش؟0
 اذكر مضمون رسالة نجم الدين إلى لويس التاسع. وماذا كان أثرها على لويس؟ـ 0
 ـ ما موقف السلطان بعد انسحاب فخر الدين بجيشه؟0
 كان للمشاركة الشعبية دور كبير في الاستعداد للمعركة ضد الفرنج. وضح ذلك.ـ 7
يين في دمياط؟ وما سبب ذلك؟2  ـ كيف انتهت المعركة بين الفرنج والمصر
 (؟الفرنج –أهل دمياط  –أهل القاهرة  –)نجم الدين  :ـ ما الأثار المترتبة على انسحاب فخر الدين لكل من1

 فيه الملك الكامل وأدى إلى احتلال دمياط؟ ما الخطأ الذي وقعـ 01
 ولماذا؟ ـ بم وصف نجم الدين الفرنج؟00

 من القائل: -0
 )                        (                                          )ُتحشد دمياط بالأسلحة والذخيرة يا فخر الدين(.ـ 0
 )                        (                                                 نعم يا مولاي أعي ذلك الدرس جيدا(.)ـ 8
 )                        (                                         .كنت أود يا فخر الدين أن أقود المعركة بنفسي()ـ 2
 )                        (                                                                      ـ )خائف يا شجر الدر!!(0
ية مجهزة مستعدة(.0  )                        (                                         ـ )ومم يا مولاي؟! جيوشك قو
 (              )                                                                   .)ونحن نشرح لك ما فيه الـكفاية(ـ 0
 )                        (                      سيفك رقاب الأعداء(.ـ )سوف تكون في المعركة يا مولاي ، يطير 7
ياك والشائعات وما يذيع المرجفون!(2  )                        (                                                    ـ )إ
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 الصحيحة مما بين القوسين: تخير الإجابة -0

 القاهرة( –المنصورة  –دمياط  –)فارسكور                    بعد انسحاب الجيش من دمياط اتجه نجم الدين إلى:ـ 0
 دمياط وقراها( –الأولى والثانية  –الشرق وخيراته  –)مصر وثرواتها            كان لويس ومن معه يطمعون في : ـ 8
 لملاقاة الفرنج قائما على قدم وساق والسلطان: كان الاستعداد ـ 2

 خائفا من الهزيمة( –واقفا في قلعته  –مجتهدا مع جيشه  –)مريض في فراشه 
 حسام الدين( –شجر الدر  –فخر الدين  –)نجم الدين    ـ )الوطن أبقى من الأشخاص! هذا وقتك يا شجر الدر( القائل:0
 ل موته بـ : أوصى نجم الدين زوجته شجر الدر قبـ 0

 قيادة الجيش( –حماية قلعة الشرق  –تولي حكم مصر  –)الحفاظ على ثروته 
 كبير الأطباء( –فخر الدين  –الحاجب  –)الطواشي جمال الدين  ـ أمرت شجر الدر بألا يدخل على نجم الدين سوى: 0
 حسام الدين( –شجر الدر  –فخر الدين  –)نجم الدين      أعادت شجر الدر ...... قائدا للجيش بعد موت نجم الدين:ـ 7
 الطبيب( –توران شاه  –حسام الدين  –)ابنها خليل         ـ أرسلت شجر الدر إلى ...... ليتولى الحكم بعد وفاة أبيه: 2
 ـ كان وارث عرش الحكم في مصر بعد نجم الدين مقيما في : 1

 قلعة الروضة( –قلعة الـكرك  –قلعة سنجار  –)حصن كيفا 
 طلبت شجر الدر من الطبيب أن يغّسل نجم الدين ويحنطه ويرسل في حراقة إلى:ـ 01

 حصن كيفا( –قلعة الروضة  –قلعة دمشق  –)قلعة الجبل 
 حين أخبر الطبيب شجر الدر بموت زوجها: ـ 00

 أعلنت الخبر فورا( –أجلت حزنها  –لطمت خدها  –)بكت بصوت مرتفع 
 القاهرة( –المنصورة  –دمياط  –)فارسكور          لقصر الـكبير. هذه المدينة هي: ـ دبت الحركة في المدينة ذات ا08
 قدمت الشواني المصرية إلى المنصورة محملة بـ :ـ 02

 الأمراء والمماليك( –الخيام والملابس  –الرجال والعدد  –)الطعام والشراب 
ّ ـ 00  فخر الدين( –الملك الكامل  –توران شاه  –)نجم الدين                    القصر الـكبير في المنصورة: د ....... شي
 القاهرة( –المنصورة  –دمياط  –)فارسكور              ـ أعلن لويس بعد تسرب خبر وفاة نجم الدين التحرك إلى: 00
 كتمت شجر الدر خبر وفاة نجم الدين حتى: ـ 00

 تستطيع الهرب إلى الشام( –حدث المعركة الـكبرى لا ت –تستأثر بالحكم لنفسها  –)لا تضعف من عزيمة الجيش 
 ( أمام العبارة غير الصحيحة:X( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )√ضع علامة ) -8

ينة باكية.0  )       (                                                     ـ اشتد فزع شجر الدر وظلت بجوار السلطان حز
 )       (                                     نج كان قائما على قدم وساق والسلطان في فراشه.ـ الاستعداد لملاقاة الفر8
 )       (                   أسرعت شجر الدر بإصدار أوامرها بألا يدخل على السلطان سوى الطواشي جمال الدين.ـ 2
 )       (                                تعلم بطيشه. مع أنهالتولي حكم مصر ـ قررت شجر الدر أن تستدعي توران شاه 0
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 )       (                                                   ـ أسرعت شجر الدر بدعوة فخر الدين وإعادته لقيادة الجيش.0
 )       (                                    أمر نجم الدين بأن تدب الحياة في دمياط وبناء السور المطل على البحر.ـ 0
 )       (                                                              كان الفرنج يترقبون المعركة الـكبرى مع العرب.ـ 7
 (  )                                              ـ طلب نجم الدين من شجر الدر أن تولى فخر الدين مقاليد حكم مصر.2
 )       (                                                                  أشاعت شجر الدر أن السلطان يتماثل للشفاء.ـ 1

 )       (                                        ـ أمرت شجر الدر بتغسيل السلطان وتحنيطه وإرساله إلى قلعة الجبل.01
 )       (                                          معه أن التوفيق حالفهم في احتلال الشرق. شعر لويس هو ومنـ 00
 )       (                                        الدر أن تكريم السلطان في جهاد الأعداء لا البكاء عليه.رأت شجر ـ 08

 أجب عن الأسئلة الآتية: -2
 ـ علل لما يأتي:0

 ر الدر للطبيب بعد وفاة نجم الدين.استدعاء شج 
 .إخفاء شجر الدر نبأ موت السلطان نجم الدين 
 .إرسال شجر الدر في طلب توران شاه بعد وفاة نجم الدين 
 .وصول نجم الدين إلى المنصورة 
  من معه بدخولهم دمياط.وفرح لويس 
 .تأجيل شجر الدر حزنها على موت السلطان 
  الدين رغم وفاته.خروج الأوراق الرسمية بخط نجم 
 .حيرة الناس وسؤالهم عن السلطان أثناء مرضه 

 ـ كيف رأت شجر الدر تكريم السلطان؟8
 بم كان يحلم لويس ومن معه؟ وهل تحقق الحلم؟ـ 2
 وضحهما.ـ وُضعت شجر الدر بين موقفين شديدي الصعوبة عند احتضار زوجها. 0
 ـ ماذا فعلت شجر الدر بعد موت السلطان نجم الدين؟0
 ـ ما أثر موت نجم الدين على الفرنج؟0
 ـ شجر الدر امرأة حكيمة ، حذرة في موقفها. وضح ذلك في ضوء تعاملها بعد موت السلطان.7
 تب إلى حسام الدين. فبم أمرت؟فخر الدين أن يكشجر الدر أمرت ـ 2
 كيف تم الاستعداد لملاقاة الفرنج في المنصورة؟ـ 1

 اشتد مرض السلطان؟ـ فيم فكرت شجر الدر عندما 01
 بم أمر السلطان عندما وصل المنصورة؟ـ 00
 ولمن؟ وما مناسبتها؟ـ )الوطن أبقى من الأشخاص! هذا وقتك يا شجر الدر( من القائل؟ 08
 ـ ماذا فعلت شجر الدر بعدما علمت بقرب نهاية السلطان؟02
 وت زوجها.الحكمة مصدر عزة وقوة. وضح العبارة في ضوء موقف شجر الدر بعد مـ 00
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 من القائل: -0
 )                        (                                                                      )هل مات السلطان؟(ـ 0
 )                        (                                                 ـ )دنا بيت المقدس! وسوف نحقق آمالنا(.8
 )                        (                                             لا تجزعي يا شجر الدر وانهضي برسالتك...(.)ـ 2
ّ ه يا مولاتي لا يفيد فيه دواء ولا يرده طبيب!(0  )                        (                                 ـ )قضاء الل
 )                        (                           في فراشه تزايله العلة يوما بعد يوم(.)لم يمت السلطان ولا يزال ـ 0
 )                        (                                                                       ـ )ومن قائد الجيش؟(0
يمه في جهاد الأعداء لا في البكاء عليه(ـ )7  )                        (                                          .إن تكر
 
 

 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: -0
 خليفته في فرنسا( –ملك انجلترا  –زوجته مرجريت  –)أخيه دارتوا                أرسل لويس التاسع رسالة إلى : ـ 0
يين                       ـ استولى لويس على فارسكور بعد:8  طلب هدنة( –قتال مرير  –عقد صلح  –)انسحاب المصر
 بحر أشموم( –بحر المحلة  –رسكور اف – شر مساح)                               ـ يفصل لويس التاسع عن المنصورة: 2
 سكان مصر في رمضان( –حاكم مصر  –جنود مصر  –)جو مصر وهوائها       أعجب لويس التاسع في رسالته بـ : ـ 0
 صوت الخطباء( –صوت المآذن  –صوت السواقي  –)صوت الجنود                  كان يعكر صفو لويس التاسع: ـ 0
ية  –يعسوب  – خلقت من حديد )شيطانة        وصف لويس التاسع شجر الدر في رسالته بأنها: ـ 0  أميرة( –ملـكة قو
ية لها: وعد لويس التاسع زوجته أن تكون ـ 7  شجر الدر( –سوداء  –ورد المنى  –)نور الصباح               ...... جار
 حتى تقوي القلوب وتهدئ النفوس كانت شجر الدر تطير الأخبار السارة إلى:ـ 2

 دمشق( –فارسكور  –القاهرة  –)المنصورة 
 المصريون:  أسرفي السابع من شوال ـ 1

 من الفرنج( رجلمائتي  –من الفرنج أربعين جنديا  –من الفرنج  دقائمائتي  –من الفرنج )أربعين فارسا 
 المصريون:ـ في منتصف شوال أسر 01

 مائتي رجلا من الفرنج( –أربعين جنديا من الفرنج  –مائتي قائدا من الفرنج  –)أربعين فارسا من الفرنج 
 ـ في آخر شوال استطاع المصريون: 00

 إحراق معسكرا فرنجيا( –إحراق خيمة فرنجية كبيرة  –كبيرة  فرنجية إحراق سفينة –فرنجية )إحراق قلعة 
 (فرع رشيد –نهر النيل  –بحر أشموم  –بحر المحلة )                     على:  جسراتفق لويس مع قواده على إقامة ـ 08
 هي: في بناء الجسر فكرة لحماية العمال عن تفتقت أذهان الفرنسيينـ 02

 بناء قصر( –بناء برجين  –حصن  بناء –)بناء قلعة 
ياح( –هجوم الفدائيين  –ضعف العمال  –)قوة المياه                سر بسبب: عجز الفرنسيين عن إقامة الجـ 00  قوة الر
يلة  –النار العربية  –السيوف الهندية )          ـ واجه المصريون بناء البرجين بـ :00  الانسحاب السريع( –الرماح الطو
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يق: ـ00  الجسر( –حراقة  –سفينة كبيرة  –)مخاضة                               استطاع الفرنج عبور بحر أشموم عن طر
يق إلى المنصورة بسبب: 07  الصلح( –العمل الجاد  –الخيانة  – هدنة)ال                              ـ عرف الفرنج الطر
  ورة: كان الهدف من هجوم دارتوا على المنصـ 02

يين ) يين عن الجسر إ –القضاء على المصر  سبي شجر الدر( –قتل بيبرس  –شغال المصر
 ـ دخل دارتوا ومن معه المنصورة حتى بلغوا: 01

 باب قلعة الروضة( –باب قصر السلطان  –باب القلعة الحصينة  –)دار ابن لقمان 
 الخروج من المدينة( –الانسحاب  –الأسر  –)الاستشهاد                                    ـ كانت نهاية فخر الدين: 81
 بيبرس( –سيف الدين قطز  –عز الدين أيبك  –)أقطاي             ـ استطاع ....... أن يصّد الفرنج في المنصورة:80
 كان لويس في حيرة بسبب:  ـ 88

يين   أخيه دارتوا( مقتل –موقف شجر الدر منه  –كيفية بناء البرجين  –)انتصارات المصر
ية للدفاع عن: )دار ابن لقمان 82 يه  –ـ حثت شجر الدر المماليك البحر  القاهرة( –فارسكور  –شرف السلطان وجوار

 ( أمام العبارة غير الصحيحة:X( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )√ضع علامة ) -8
 )       (                                                           لسعادتها برسالة زوجها لويس. مرجريتـ ابتسمت 0
يق الجسر الذي بنوه فوق بحر أشموم.8  )       (                                     ـ وصل الفرنج إلى المنصورة عن طر
 )       (                                             اعتقد لويس التاسع أن شجر الدر لا تستطيع إدارة شئون البلاد.ـ 2
 )       (                                                      ـ وصف لويس شجر الدر بأنها شيطانة خلقت من حديد.0
 )       (                                              ـ بنى الفرنج برجين لحماية العمال أثناء بناء الجسر فوق بحر أشموم.0
يق سلاح الرشوة والخيانة.وصل ـ 0  )       (                                               الفرنج إلى المنصورة عن طر
 )       (                                                                    ـ واجه المصريون بناء البرجين بالنار العربية.7
 )       (                                                        المنصورة وانتصر عليهم. واجه فخر الدين الفرنج فيـ 2
 )       (                           ـ أرسل بيبرس مجموعة من الجنود خارج المنصورة لقطع الامدادات عن المعتدين.1

 )       (                                      لجسر.الهدف من دخول دارتوا المنصورة إشغال المصريين عن بناء اـ 01
يه.00 ية للدفاع عن شرف السلطان وجوار  )       (                              ـ صرخت شجر الدر في المماليك البحر
 )       (                                                     استطاع دارتوا أن يبلغ باب قصر السلطان في القاهرة.ـ 08
 )       (                                                    ـ كان للمقاومة الشعبية دور في قتال الفرنج في المنصورة.02
ية لها.ـ 00  ()                                                                            تعهد لويس بتقديم شجر الدر جار
 )       (                                                        ـ استطاع بيبرس أن يقتل دارتوا في معركة المنصورة.00

 :الآتية الأسئلة عن أجب -2
 ـ علل لما يأتي:0

 .أهمية الاستيلاء على المنصورة بالنسبة لقائد الفرنج 
  الجنود خارج المنصورة.من بيبرس مجموعة إرسال 
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 ت شجر الدر تطير الأخبار السارة إلى القاهرة.كان 
 .تأكد لويس من أن امتلاك بلاد العرب أصبح صعبا 
 .وصف لويس شجر الدر بأنها شيطانة خلقت من حديد 
 .عزم لويس التاسع بناء جسر فوق بحر أشموم 
 .عدم قدرة الفرنج على إكمال بناء الجسر فوق بحر أشموم 
 ية كانت شجر الدر تحث المماليك الب  على الاستماتة في قتال الفرنج في المنصورة.حر

 ـ مم تعجب لويس في رسالته لزوجته؟ وماذا أزعجه في فارسكور؟8
 ـ كيف كانت شجر الدر تعد الخطط للمعركة ضد الفرنج؟2
يين منها؟لأخبار ذا فعل شجر الدر بااـ م0  والأسرى؟ وما موقف المصر
 لإتمام بناء الجسر فوق بحر أشموم؟ـ ما الفكرة التي اقترحها مهندسو لويس 0
يين للجسر؟ـ 0  كيف عبر الفرنج بحر أشموم رغم تدمير المصر
 ـ تحدث عن دور بيبرس في معركة المنصورة.7
 ما الهدف من بناء البرجين في بحر أشموم؟ـ 2
 ـ كيف واجه المصريون فكرة بناء الفرنج للبرجين؟1

 دارتوا ومن معه.صف حال لويس وجنوده عندما علم بهزيمة ـ 01
 . وما نتيجة ذلك؟ـ وضح دور المقاومة الشعبية في معركة المنصورة00
 ـ ما موقف فخر الدين من هجوم دارتوا؟ وكيف كانت نهايته؟08

 من القائل: -0
 (  )                                                       )تقدمنا يا عزيزتي من دمياط بهمة حتى بلغنا فارسكور(.ـ 0
 )                        (                                         ـ )ما العمل؟ الجسر يتحرك والبرجين يتحركان معه(.8
 )                        (                                                         أرأيت هذه المخاضة رأي العين؟(ـ )2
 )                        (                                            ز الدين من هؤلاء الأشرار؟(ـ )ومتى ننتهي يا ع0
 )                        (                                                    وقوتنا في يدك(.ـ )سيوفنا رهن إشارتك 0
 )                        (                                         (.ـ )نحتفل غدا بالنصر وبعد غد نضع خطة الهجوم0
 
 

 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: -0
 أشموم جناح( –المنصورة  –القاهرة  –)فارسكور                             عندما بلغ توران شاه مصر ذهب إلى: ـ 0
 : أعلنت شجر الدر وفاة السلطان عندما ـ 8

 فارسكور(انتقل لويس إلى  –إلى المنصورة تحرك لويس  –وصل توران شاه إلى المنصورة  –)انتصر المصريون على الفرنج 
 البحر المتوسط( –بحر المحلة  –نهر النيل  –)بحر أشموم                   وضع بيبرس خطة لصنع السفن وحملها إلى: ـ 2
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 الهدف من صناعة السفن هو: ـ 0
 نقل الجنود إلى دمياط( –نقل جثمان السلطان  –قتال لويس في البحر  –لميرة عن الفرنج )قطع ا

 استطاع المصريون أخذ ..... من الفرنج: ـ 0
 اثنتين وخمسين امرأة( –اثنتين وخمسين سفينة  –اثنين وخمسين قائدا  –)اثنتين وخمسين خيمة 

 أصبح جيش الفرنج في دمياط مهدد بالفناء بسبب: ـ 0
يق الإمدادات  –)القتال المستمر  يين طر  ضعف الجنود( –هروب لويس  –قطع المصر

 الجيزة( –المنصورة  –بيت المقدس والشام  –)القاهرة          عرض لويس الصلح بترك دمياط في مقابل تسليم : ـ 7
 بدر الدين( –حسام الدين  –فخر الدين  –)نجم الدين                   كان مندوب مصر في مفاوضات لويس هو: ـ 2
يين الصلح مع لويس أصدر أوامره بالتحرك إلى:ـ 1  دمياط( –المنصورة  –شرمساح  –)فارسكور     بعد رفض المصر
يين: ـ 01 ية ..... فرارا من المصر    التجأ لويس ومن معه إلى قر

يتون  –منية أبي عبدالله  –)منية العز   شرمساح( –منية الز
ية التي ـ 00  لجأ إليها لويس تقع بين: القر

 فارسكور والمنصورة( –فارسكور وشرمساح  –دمياط وشرمساح  –)المنصورة وشرمساح 
 دار الحكم( –دار ابن لقمان  –دار القضاء  –)دار الحكمة                                     ُأسر لويس وُسجن في: ـ 08
 القصر الواسع( –اللحين العالي  –البرج الخشبي  –)القلعة الحصينة            اقتحم الأمراء ...... على توران شاه: ـ 02
 بيبرس( –أقطاى  –أيبك  –)قطز                               قطع ...... أصابع توران شاه فألقى نفسه في الماء: ـ 00
 بيبرس( –أقطاى  –أيبك  –)قطز                                       تبع ...... توران شاه في الماء وقطع رأسه: ـ 00
 تأمينا لها( –مزودة بالذخيرة  –مفككة  –)محملة بالجنود                                 : نقلت السفن إلى بحر المحلةـ 00
  تولى توران شاه الحكم ولم يكن له هّم سوى: ـ 07

 قتال التتار( –شهواته ومتعته  –متابعة أحوال المملـكة  –)محاربة الفرنج 
 ثلاثين( –ستين  –خمسين  –)أربعين                       فرّ لويس من المعركة تاركا خلفه ...... ألفا من الضحايا:ـ 02
 فخر الدين( –أبو بكر القماش  –الطواشي صبيح  –)الطواشي جمال الدين                 كان لويس أسيرا ويحرسه:ـ 01
 البحر المتوسط( –بحر أشموم  –النيل  –)بحر المحلة                     را إلا أن يلقى نفسه في:فلم يجد توران شاه مـ 81

 ( أمام العبارة غير الصحيحة:X( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )√ضع علامة ) -8
 )       (                                                               الجيش الفرنجي قوي يقف في دمياط مستعدا.ـ 0
 )       (                                                              كانت زوجة لويس جزعة تبكي وتندب زوجها.ـ 8
 )       (                                                                    كان لويس سجينا في دار الحكمة بالمنصورة.ـ 2
 )       (                                                   ضرب أقطاي رأس توران شاه وترك جثته تهوي في الماء. ـ0
 )       (                                                  أخلت شجر الدر يدها من الأمور بعد تولية توران شاه الحكم.ـ 0
ية إلى بحـ 0  )       (                                                                  ر أشموم مفككة.نقلت السفن المصر
ية منية أبي عبدالله على الشاطئ الغربي لفرع دمياط.ـ 7  )       (                                 التجأ الفرنسيون إلى قر
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 )       (                                                            نجوا وبواتيه أن يفرا من قبضة المصريين.آاستطاع ـ 2
 )       (                                                   وضع بيبرس خطة القضاء على الفرنج ونجحت تلك الخطة.ـ 1

 )       (                                                             أطبق المصريون على الفرنج وأهلـكوهم بالمجاعة.ـ 01
 )       (                           عرض لويس ترك دمياط مقابل تسليم بيت المقدس وبلاد الساحل من الشام.ـ 00
 ( )                                               عندما وصل توران شاه إلى مصر انهمك في وضع الخطط الحربية.ـ 08
 )       (                                طلبت شجر الدر من الأمراء الاهتمام بالمعركة ثم الالتفات إلى توران شاه.ـ 02

 أجب عن الأسئلة الآتية: -2
 علل لما يأتي:ـ 0

 .تأجيل شجر الدر محاسبة توران شاه على أخطائه 
 .حمل السفن إلى بحر المحلة 
 .طلب لويس التاسع الصلح 
  لويس التاسع في دمياط.حيرة 
 .انسحاب الفرنسيين إلى دمياط 
 .استدعاء شجر الدر توران شاه ليتولى الحكم 
 .كان لويس يعيش في مجاعة شرسة 
 .لم تخل شجر الدر يدها من أمور الحكم 

 ماذا كان رأي الأمراء في فساد توران شاه؟ـ 8
 ع العدو.دلل على عدم تقدير توران شاه موقف البلاد وهي في معركة مـ 2
 ما شروط الصلح التي عرضها لويس؟ وما رد العرب عليها؟ـ 0
 بم كانت شجر الدر تطيب خواطر الأمراء؟ ولماذا؟ـ 0
 آنجوا وبواتيه( بعد هزيمة الفرنج وأسر لويس التاسع. –صف حال كل من: )زوجة لويس ـ 0
 كيف تخلص الأمراء من توران شاه؟ـ 7
 سع بعد نجاح خطة بيبرس.صف ما وصل إليه حال لويس التاـ 2
 متى أعلنت شجر الدر خبر وفاة السلطان نجم الدين؟ـ 1

 ما الخطة التي وضعها بيبرس للقضاء على الفرنج؟ وما الهدف منها؟ـ 01
 من القائل: -0

 (   )                                                      )لـكنها إهانات متكررة وحمق لا يطاق ولا يسكت عليه(.ـ 0
 )                        (                                             )دعنا من توران شاه اليوم وخلنا في المعركة(.ـ 8
 )                        (                      )انتهينا يا مولاتي من صنع السفن وسنحملها مفصلة إلى بحر المحلة(.ـ 2
 )                        (                 ؟! وكيف يخيل إليه أننا سنوافق على هذا العرض؟!()ماذا يعرض لويسـ 0
 )                        (                                                               )وماذا صنعتم بملك الفرنج؟!(ـ 0
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 )                        (                             ن واحد(.)قولوا له: دمياط والقدس وبلاد العرب كلها وطـ 0
يز توران شاه؟!(ـ 7  )                        (                                                        )وأين السلطان العز
 )                        (                                  )هذا جزاء من لا يحفظون العهد ولا يقدرون العاملين(.ـ 2
 
 

 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: -0
 صراع الأمراء( –هزيمة لويس التاسع  –قتل توران شاه  –)وفاة السلطان          خلا عرش السلطنة الرسمي بعد:ـ 0
 اجتمع رجال الدولة والأمراء واتفقوا على تولية ..... مقاليد الحكم:ـ 8

 بيبرس( –شجر الدر  –سيف الدين أقطاي  –عز الدين أيبك )
 حتى لا تتخلى شجر الدر عن حجابها اختارت ..... يكون بينها وبين الناس: ـ 2

 بيبرس( –سيف الدين قطز  –سيف الدين أقطاي  –)عز الدين أيبك 
 بواتيه( –آنجوا  – مرجريت –لويس التاسع )                                استقبلت شجر بعد توليها الحكم رسالة من:ـ 0
 أوصت شجر الدر مندوبيها بأن يقبلوا الفدية مشروطة بـ:ـ 0

 أربعمائة ألف دينار( –أربعمائة دينار  –أربعمائة درهم  –)أربعين دينارا 
 وافقت شجر الدر على إطلاق سراح لويس ومن معه مقابل:ـ 0

 ترك بيت المقدس( –تعنهم سلب أموالهم وأم –ترك أسلحتهم  –)الفدية 
ّ ه( –عكا  –المنصورة  –)بيت المقدس                 طلب الفرنج دفع نصف الفدية بعد ترك دمياط وبلوغ:ـ 7  رام الل
يلة  –)دفع نصف الفدية  أطلقت شجر الدر سراح لويس بعد:ـ 2  مقتل توران شاه( – مرجريتمقتل  –عقد هدنة طو
 الدين أيبك متحدثا باسمها لـ: اختارت شجر الدر الأمير عزـ 1

 شجاعته وإقدامه( –لياقته وحكمته  –طاعته ولين عريكته  –)ذكائه وفطنته 
 الشيطانة( –اليعسوب  –الغزالة  –)الفراشة                                        لقيت شجر الدر بعد تولية الحكم بـ:ـ 01
 ربع الفدية( –نصف الفدية  –كل الفدية  –)ثلثي الفدية                             استطاعت شجر الدر أن تجمع: ـ 00
 تتبعه مصر اسما ولا تتم البيعة إلا بموافقته هو:ـ 08

 الحكم البيزنطي( –الخليفة الأموي  –الخليفة العباسي  –)السلطان العثماني 
 فكرت شجر الدر بعد توليها الحكم في:ـ 02

 مصالحة الأيوبيين( –القضاء على الأمراء  –بيبرس قتل  –)ملك الفرنج ومن معه 
ية هو:   00 براهيم الجمل  –)عز الدين فراج       8101البحيرة ـ مؤلف كتاب طموح جار  محمد أبو حديد( –محمد باكثير  –إ

 ( أمام العبارة غير الصحيحة:X( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )√ضع علامة ) -8
 )       (                                                       تتوسل فيها إلى شجر الدر. رسالة مرجريتبعثت الملـكة ـ 0
 )       (                                                                        رفضت شجر الدر التفاوض مع الفرنج.ـ 8
 )       (                                                        وافق الفرنج على دفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم.ـ 2
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 )       (                                                                       لقب الناس الملـكة شجر الدر باليعسوب.ـ 0
 )       (                                            اختارت شجر الدر عز الدين أيبك متحدثا باسمها بذكائه وفطنته.ـ 0
 )       (                                          زوجها في رسالتها بأنه مغرور ومتسرع وطماع. مرجريتوصفت ـ 0
 )       (                                             اتفق الأمراء على تولية أقطاي حكم مصر بعد مقتل توران شاه.ـ 7
 )       (                                                                 إلى عكا.بعد دفع نصف الفدية انطلق الفرنج ـ 2
 )       (                                                    .وقيد مثل السرّاقسجن لويس في دار ابن لقمان بدمياط ـ 1

 ة الآتية:أجب عن الأسئل -2
 علل لما يأتي:ـ 0

 .اختيار شجر الدر عز الدين أيبك متحدثا باسمها 
 .تفكير شجر الدر في ورد المنى ونور الصباح وسوداء بعد توليها الحكم 
  رسالة إلى شجر الدر. مرجريتإرسال 
 .قبول شجر الدر الفدية مقابل إطلاق سراح لويس ومن معه 
  في كل مكان عن المال. مرجريتتفتيش 

 التي أرسلتها إلى شجر الدر؟ مرجريتما مضمون رسالة ـ 8
 على شجر الدر؟ مرجريتما نتيجة رسالة ـ 2
 فيم فكرت شجر الدر بعد توليها حكم مصر؟ـ 0
 شجر الدر حكيمة التصرف. تحدث عنها في ضوء قبولها فدية الفرنج.ـ 0
 علام أتفق الأمراء ورجال الدولة بعد مقتل توران شاه؟ـ 0
 لذي اختارته شجر الدر متحدثا باسمها؟ ولماذا؟من اـ 7
 زوجها لويس في رسالتها إلى شجر الدر؟ مرجريتبم وصفت ـ 2
 كيف انتهى حكم توران شاه؟ـ 1

 ما نتيجة تأخر إقامة سلطان جديد للبلاد؟ـ 01
 
 
 
 ـ النموذج الأول:0
 : غضب الشعب العربي أيام نجم الدين بسبب ........ أكملأـ 

 ( أمام العبارة غير الصحيحة:X( أمام العبارة الصحيحة أو علامة )√امة )ضع علب ـ 
يعا. ـ 0  (       )                                                            قاتل بيبرس الفرنج في المنصورة حتى خرّ صر
 )       (                                        ـ اختارت شجر الدر عز الدين أيبك ليكون متحدثا باسمها أمام الناس.8

 ساعدت حكمة شجر الدر في تحقيق الانتصار على الفرنج. وضح ذلك.جـ ـ 
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 ـ النموذج الثاني:8
 ............ : أرسل رسالة إلى نجم الدين يحذره من الحملة الفرنسيةمن يكونأـ 

 تخير الصواب مما بين القوسين:ب ـ 
 أبو بكر القماش( –توران شاه  –نجم الدين  –)فخر الدين                    أن يأخذ العهد لـ : ـ ُكتب لحسام الدين ب0
 عطايا السلطان( –عزل السلطان  –قتال الأعداء  –)مقابلة السلطان         أقبل المتطوعون من كل البلاد يبغون:ـ 8

 تكوين جمعيتين سريتين في القهرة ودمشق. علل:جـ ـ 
 الثالث: ـ النموذج2
ية ..... على فرع دمياط:: تخير أـ   أشموم طناح( –منية أبي عبدالله  –فارسكور  –)شرمساح    التجأ الفرنسيون إلى قر

يل؟(  يق طو  أكمل ما يأتي:ب ـ )كيف يسير مولاي والطر
 قائل العبارة السابقة .......ـ 0
 على .......ر إلى مصر يـ أخبر نجم الدين قائل العبارة السابقة أنه سيس8

 لدين من تصرف فخر الدين في دمياط؟ما موقف السلطان من نجم اجـ ـ 
 ـ النموذج الرابع:0

 .أكملأـ هجم إسماعيل على ....... 
 ( أمام العبارة غير الصحيحة:X( أمام العبارة الصحيحة أو علامة )√ضع علامة )ب ـ 
 )       (                                   باكية منتحبة.اشتد جزع شجر الدر عند احتضار السلطان وجلست بجانبه ـ 0
 )       (                                              عرض لويس الصلح وترك دمياط والعودة بما بقى من جيشه.ـ 8

 التوجه إلى مصر؟الفرنسية  لماذا اختار القائمون على الحملةجـ ـ 
 ـ النموذج الخامس:0
 ........... : قرر العودة إلى أشموم طناح وترك دمياطونمن يكأـ 

 ب ـ أكمل العبارات الأتية بما يناسبها:
 ـ يدفع ....... سيوفهم بأيدي الطمع والعدوان.0
 بعد انسحاب فخر الدين أسرع الأمير حسام الدين بـ ........ـ 8

 )هذا وقتك يا شجر الدر( من القائل؟ ولمن؟ وما مناسبتها؟جـ ـ 
 النموذج السادس: ـ0
 م نجم الدين ومن معه من الأمراء لـ ........: قدّ  أكملأـ 

 تخير الصواب مما بين القوسين:ب ـ 
0 ُ ية مفككة إلى: ـ ن  البحر الأحمر( –نهر النيل  –بحر المحلة  –)بحر أشموم                               قلت السفن المصر
 قدمه( –أصابعه  –يده  –)رأسه                   وران شاه وضربه بيبرس فقطع: اقتحم الجنود البرج الخشبي على تـ 8

 : عدم قدرة نجم الدين على قيادة الجيش بنفسه. عللجـ ـ 
 عنقود اجلمان يف اللغة العربية .. طريق إىل التفوق
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درة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة ـ " والمعنى أن بالتفكر والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الـكون وق0

 والنظام " .
 دقائق(.  مفرد) النظام(،، جمع)معنى  )التفكر(  -أ

  .أو اذكر الفائدة من التفكر والتدبر لماذا يحثنا الكاتب على التفكر ؟ -ب 
 ما أثر الاستفادة من أوقات فراغنا ؟  -جـ 
 عمر أن الناس هؤلاء يدري لا، فأوقاتهم بها يقضوا لـكي والتسلية هالترفي وسائل عن الحالي العصر في الناس يبحثـ "8

 .الحياة مدى البشرية يفيد عملا تنجز قد الإنسان عمر من الواحدة الثانية وأن، والدقائق بالثواني يقاس الإنسان
 أـ ضع مرادف )العصر( ، ومضاد )يدري(، وجمع )عمر( في جمل تامة.

 ما الذي لا يعلمونه؟ما الذي يبحث عنه الناس؟ و -ب 
 كيف عبر أحمد شوقي عن أهمية  الوقت؟ -جـ 
 ؟استطاع نيوتن أن يستغل وقت فراغه في شيء مفيد. فكيف كان ذلك -د 
ية الجاذبية الأرضية، التي 2 نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان بها حاجز الفضاء مستكشفا الأرض ـ"توصل إلى نظر

 تي تسبح في الفضاء الخارجي."والقمر والـكواكب والمجرات ال
 أـ ما مضاد )يتخطى(؟ وما المقصود بـ )الجاذبية الأرضية(؟ وما مرادف)استكشاف(؟

ية الجاذبية الأرضية على حياة نيوتن؟ وعلى البشرية جميعا؟ -ب   ما أثر نظر
 كيف يقاس عمر الإنسان؟ وما أهمية الوقت فيه؟ -جـ 
 بغي على كل إنسان بالنسبة لوقت الفراغ؟كيف يمكنك أن تقضي وقتك؟ وماذا ين -0
ية الجاذبية الأرضية 0 ـ " تساءل العالم نيوتن لماذا سقطت التفاحة فوق رأسه ، ومن خلال تلك الأسئلة وصل إلى نظر

 التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان بها حاجز الفضاء .." 
 أكمل.وجمع )الفضاء( ...........  .........خطى( ومضاد )يت .......... وجمعها ...أـ معنى )حاجز( .....

ية التي توصل إليها العالم نيوتن ؟    ب ـ  ما اسم النظر
 جـ ـ ما الأسئلة التي دارت في نفس العالم وقت فراغه ؟ وما نتيجة ذلك ؟

 دـ متى يكون الترفيه مضيعة للوقت ؟ 
دى الحياة ولعل أمير الشعراء أحمد شوقي كان من طليعة ـ " إن الثانية من عمر الوقت تنجز عملا يفيد البشرية م0

 الشعراء الذين قاسوا عمر الإنسان بالثواني والدقائق " .
 أـ معنى )تنجز( تتم ومضاد )طليعة( ومفرد )الشعراء( في جمل من تعبيرك. 

 ما الدعوة التي يحرص أمير الشعراء على ترسيخها في أذهاننا ؟ -ب 
 الشعراء في دعواه ، أم تختلف ؟ وضح رأيك مع الاستدلال. هل تتفق مع أمير  -جـ 
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ـ " ... كل ذلك جاء من تأمل بسيط لـكنه عميق ولحظة تفكر صادقة استغل فيها صاحبها وقت فراغه فأفاد البشرية 0
 وخلد ذكره في سجل العلماء النابهين ." 

 مرادف  )النابهين( ، مضاد )فراغه( ، جمع  )بسيط(. ما  -أ
ية الجاذبية الأرضية . فما هذه التطبيقات ؟ )كل -ب   ذلك( إشارة إلى تطبيقات نظر
 ماذا تتعلم من خلال فهمك للعبارة السابقة ؟  -جـ 
  ." يبحث بعض الناس فى عصرنا عن وسائل للترفيه والتسلية لـكى يقتلوا بها أوقاتهم "ـ 7

 أ ـ تخير الصواب مما بين القوسين : ـ 
 ( )بعوض ـ أبعاض ـ بعائض                                                                        :    ـ جمع " بعض " 0
 ( ـ البعيد الماضياللاحق ـ )                                                                     " :      الحاليـ مضاد "  8
 ( )مجتمعنا ـ تاريخنا ـ زماننا                                                                      ـ المراد بـ " عصرنا " :  2
 ( يهدروا ـ يضيعوا ـ الاثنان صواب)                                                            ـ معنى " يقتلوا " :       0
 ()واسلة ـ وسيلة ـ وسالة                                                                  ـ مفرد " وسائل " :     0
 ( عصائرنا ـ عواصرنا ـ عصورنا)                                                                   ـ جمع " عصرنا " :      0
 ( ف ـ كلاهما صوابالتنفيس ـ التخفي)                                                       ـ مرادف " الترفيه " :    7
 ( موقت ـ وقت ـ ميقات)                                                                      ـ مفرد " أوقاتهم " :      2

ً ب ـ من خلال الفقرة السابقة ك   .يف يتعامل بعض الناس مع أوقاتهم؟ موضحا
 للإنسان .؟ ـ ما أهمية الوقت ـج

 .شوقيالوقت فى نظر الشاعر أحمد د ـ دلل على أهمية استغلال 
 ؟الإنسان غير معروف العمر هـ ـ كيف يمكنك تحديد عمر

وقد " وقد ضرب العلماء أروع المثلة فى كيفية الإفادة من وقت الفراغ حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة ، ـ 2
  .ة ألف عام ": تفكر ساعة خير من عباد  قيل

 أ ـ تخير الصواب مما بين القوسين : ـ 
 ( عاقب ـ قدم ـ أعلن)                                                                             : ـ المراد بــ " ضرب " 0
 ( )روائع ـ رائعات ـ رُوع                                                                         ـ جمع " أروع " :        8
 ( )المثال ـ المَثل ـ المثيل                                                                            ـ مفرد " الأمثلة " :    2
 ( )تعليل ـ إجمال ـ ترتيب                            ة " العلاقة بين هذه الكلمات : ـ التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسب 0
 ( )نتيجة ـ تفصيل ـ تعليل           فية الإفادة من وقت الفراغ " : ـ علاقة جملة " حيث التفكر وتأمل ... بملة " كي 0
 ( واب)الشرفاء ـ الأشراف ـ كلاهما ص                                                          ـ جمع " الشريف " :    0
 ( )النماذج ـ الأقوال ـ التوجيهات                                                               ـ مرادف " الأمثلة " :    7
 ـ المراد من تفكر ساعة خير من عبادة ألف عام " :  2

 ( ن التفكير والتأمل ـ الاثنان معاء من شأالتهوين من شأن العبادة ـ الإعلا)                                              
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 (ساعة زمنية ـ العموم ـ القلة)                                             مة " ساعة "  فى الفقرة تعنى : ـ المراد من كل 1
 ض بين الدين والعلم . وضح ذلك .ب ـ فى الفقرة السابقة تأكيد لعدم التناق

 ؟إليها الإنسان بالتفكير والتأمل يصل  التيـ ما أهم النتائج  ـج
 " هذا النظام الذى استرعى انتباه العالم  الأشهر اسحق نيوتن عندما سأل نفسه سؤالا ً ، وكان فى وقت فراغه ." ـ 1

 أ ـ تخير الصواب مما بين القوسين : ـ 
 ( اظيمالأنظمة ـ النواظم ـ الأن)                                                                    ـ جمع " النظام " :     0
 ( )يقظة ـ تدقيق ـ شغف                                                                          ـ مرادف " انتباه " :   8
 (  )تجاهل ـ غفلة ـ انصراف                                                                         " :   ـ مضاد  "انتباه 2
 ( )العلماء ـ العوالم ـ الأعلام                                                                           ـ جمع " العالم "  :   0
 (  )الأضعف ـ الأدنى ـ المغمور                                                                     " : ـ مضاد " الأشهر  0
 ـ فاعل(  معنويمفعول به ـ توكيد )                                                              ـ إعراب " نفسه " :    0
 اثنان صواب ( عمله ـ انشغاله ـ ال)                                                                 ـ مضاد " فراغه " :   7
 ( أمريكيـ  إنجليزيـ  ألماني)                                                                      ـ " إسحق نيوتن " عالم :  2
  (لة ـ مسائل ـ سائلون ـ كلهم صوابأسئ)                                                          ـ جمع " سؤالا ً " :   1

 ( بأوقات ـ مواقيت ـ أواق ـ كلهم صوا)                                                        ـ جمع " وقت " :   01
 ؟الذى استرعى انتباه إسحق نيوتن ب ـ ما

 ؟الذى طرحه إسحق نيوتن على نفسه ـ ما السؤال ـج
 ؟ ة إسحق نيوتن وهو فى وقت الفراغد  ـ كيف كانت حال

 ؟ توصل إليها التي. فما النتيجة  تغل إسحق نيوتن وقت فراغة استغلالا ً ايجابيا ًهـ ـ اس
ية الجاذبية الـ ما الاستخدامات ال و  ؟ رضيةأتطبيقية لنظر
 ؟ ف استطاع إسحق نيوتن تخليد ذكره ـ كي ز
 
 
ها سر الحياة لتطرحه كل ـ " أما النخلة السامقة فمن عناصر الأرض طعامها ومن غيث السماء سقياها تحمل في جوف0

 عام عراجين مثقلة بثمارها حمراء أو صفراء ... ". 
 -أكمل ما يأتي : -أ
 ..................جمع )غيث(  -مفرد )عراجين( ..................... –معنى )السامقة( .................. -

 ب ـ  بم يوحي قوله : )تحمل في جوفها سر الحياة(؟ 
 نحو الأشجار والأزهار في الأماكن العامة ؟ جـ ـ  ما واجبك 

 ؟الكاتب دـ  ماذا تطرح النخلة كل عام ؟ وبما وصفها
 الدرس بعنوان )فالق الحب والنوى( ما المقصود بالحب ؟ وما المقصود بالنوى ؟  -هـ 
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 علام يدل التعبير بـ )حمراء أو صفراء(؟  -و
 ي المرة الأولى . فما تعليلك لذلك ؟ تغيرت النظرة للحبة في المرة الثانية عنها ف -ز
ّ ه في النخلة .  -ح   من خلال فهمك للفقرة وضح مظاهر قدرة الل
ـ " إنك لتنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر فتحسب أنك إنما تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم كأنهما حصاتان ألقت 8

 ." .بهما الأحداث ثم أهملتهما على أرض يباب وقلما يطوف .....
 الأصم( هات معنى الأولى، ومضاد الثانية، وجمع الثالثة . –أهمل –)يباب -أ 

 ماذا تحسب عندما تنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر ؟  -ب 
 ضرب الكاتب مثالين من الطبيعة لتأكيد فكرته . فما هما ؟ -جـ 
ّ ه ما المطلوب منك عند مشاهدة قدرة ا أوماذا نتعلم من هذا الدرس ؟   -د  ؟ لل
ية جبارة القوة .....ـ 2  (" قلما يطوف بذهنك ان ما أمامك خزانتان اختزنتا طاقة حيو

 أ ـ تخير الصواب مما بين القوسين : 
 ( )يخطر ـ يدور ـ يحلق                                                                         ـ مرادف " يطوف "  :   0
 ( )خيالك ـ تركيزك ـ عقلك                                                                      نك " :" ذهـ المراد بـــ  8
 ( )كتمتا ـ حفظتا ـ أسرتا                                                                       ـ مرادف " اختزنتا " :   2
 ( )القوى ـ القوات ـ كلاهما صواب                                                            ـ جمع " القوة " :         0
 ( )حقيرة ـ هينة ـ ضعيفة                                                                           ـ مضاد" جبارة " :    0
 كهرباء ـ قيمة ـ قوة( )                                                                              طاقة " :ـ المراد بــ "  0
 ( )أذهان ـ ذهائن ـ ذواهن                                                                        جمع " ذهن " :       ـ 7

 ؟ عجلةلقمح أو نواة التمر نظرة متب ـ ماذا يظن من ينظر إلى حبة ا
 ؟ ما حقيقة حبة القمح ونواة التمرج ـ 

 ؟ ران عن حقيقتهماد ـ ما الذى يجعل حبة القمح ونواة التمر تسف
ّ ه وتدبيره   .التمر نخلة مثقلة بثمار البلح .وضح ذلك السنابل ونواة وحكمته فى جعل حبة القمح حملا منهـ ـ تتجلى قدرة الل

 ؟ الحب والنوى " قو ـ ما الدروس المستفادة من موضوع " فال
 ؟ ز ـ ما واجبك نحو خالق الـكون

ية "ـ " تنفجر نواة التمر عن عملاقة من النخل ترفع رأسها ل ح  . تبلغ ما بلغته الأبراج البشر
 . ان من الأبراج ، قارن بينهمافى التعبير نوع

َّّح القمح بحبةِ  " إذاـ 0 ، عود عن تتفت  الهواءِ  من ويستمدُّ  المطرِ شراباً، ماء من ويرتوي طعاماً، الأرض من يتغّذى حيٍّّ
ً  الضياءِ  ومن  سنابل "  من حملٍّ  إلى ينتهي حتى ونماءً؛ فاعلية
 :الصواب مما بين القوسينتخير  -أ    
 ( يشرب –يتمهل  –)يعطش                                                                       رتوي ":  مرادف  " ي ـ0
 ( السنبل –السابلة  –)السنبلة                                                                      " السنابل  ":    مفرد ـ8
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النهار(  –الظلام  –)الضباب                                                                       مضاد  " الضياء ":   ـ2
ّ ه رى في حبة الماذا ت -ب  ؟قمح من قدرة الل
ّ ه -جـ    .اذكر مثالا لشيء رأيته تتجلى فيه قدرة الل
 ة غير الصحيحة:أمام العبار (×)أو علامة  ( أمام العبارة الصحيحة √ )ضع علامة -د
 (      )                                                                         .كاتب هذا المقال عباس محمود العقاد -0
ية في كل شيء -8  )      (                                                                .تتفق النخلة مع الأبراج البشر
َّّح القمح بحبةِ  " إذاـ 0 ، عود عن تتفت  الهواءِ  من ويستمدُّ  المطرِ شراباً، ماء من ويرتوي طعاماً، الأرض من يتغّذى حيٍّّ

ً فاعل الضياءِ  ومن     .سنابل" من حملٍّ  إلى ينتهي حتى ونماءً؛ ية
 المقصود بـ " فاعلية ونماء " ..........  -8مضاد يرتوي ..............                      -0 أكمل : ـ أ 

 ما وجه الإعجاز في حبة القمح كما فهمت من الفقرة السابقة ؟  ـ ب
 ل زراعة القمح ؟ ما رأيك في مجتمع أهم ـ جـ
ُ "ـ 0  كّلَّ  لتطرحَه الحياة؛ سرَّّ  جوفها فى تحملُ  ُسْقياها، السماءِ  غيثِ  ومن طعامُها، الأرضِ  عناصرِ  فمن أما النخلة السامقة
ً  عراجينَ  عامٍّ   ".بثمارِها مثقلة
 "  ............. عناصرمفرد "  -8"  ............                جوفهامعنى "  -0أكمل ما يأتي :  -أ

 قوله :" تحمل في جوفها سر الحياة " ؟ بم يوحي  –ب 
ّ ه في نواة التمر ؟ -جـ   كيف تتجلى قدرة الل
 ما واجبك نحو الشجار والأزهار في الأماكن العامة ؟  -د 
  " كأنها عناقيد الياقوت " ما الجمال في العبارة ؟  -هـ  
ُ "ـ 7  كّلَّ  لتطرحَه الحياة؛ سرَّّ  جوفها فى تحملُ  ُسْقياها، السماءِ  غيثِ  ومن طعامُها، الأرضِ  عناصرِ  فمن أما النخلة السامقة
ً  عراجينَ  عامٍّ   ".بثمارِها مثقلة
 تخير الإجابة الصحيحة : ـأ
 ( القوي بنيانها –المرتفع ساقها  –الممتدة جذورها )                                                معنى " السامقة ":  -0
 ( عرجون –عرجين  –)عرجان                                                                   مفرد " عراجين " :  -8
 ( هما معا –غيوث  –جمع " غيث" : )أغياث  -2
 ذلك.وما يترتب على ذلك من آثار . وضح  السامقةتعرض العبارة مصادر حياة النخلة  ـ ب
  ما العجب العجاب فيما رأته العين ؟  ـ  جـ
 مكان النقط : أكمل  ـ د
 صور الكاتب منظر العراجين المثقلة بالثمار المتلونة كأنها ................. -0
 ...................المطلوب منا عند مشاهدة مظاهر القدرة الإلهية أن .ـ 8

 عنقود اجلمان يف اللغة العربية ... طريقك إىل التفوق
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ُ "ـ 2  كّلَّ  لتطرحَه الحياة؛ سرَّّ  جوفها فى تحملُ  ُسْقياها، السماءِ  غيثِ  ومن عامُها،ط الأرضِ  عناصرِ  فمن أما النخلة السامقة
ً  عراجينَ  عامٍّ   ".بثمارِها مثقلة
 .هات من الفقرة : كلمة بمعنى " مطر " ومضادا لكلمة " منخفضة " ـ  أ

 وضح كيف تحمل النخلة في جوفها ر الحياة .  ـ ب
 ة وإنتاج ؟ما الذي يحول الحبة والنواة إلى طاقـ ـ ج
 أكمل مكان النقط :  ـ د
 بينهما ..................... وأثره ............... (الأرض –السماء ) -0
  ...... غرضه .......................... .اللهم سبحانك . أسلوب .... -8
 .............أمن التراب ألوان بهية . أسلوب ............. غرضه ... -2
 
 
الصيادون، وكان في ذلك المكان شجرة كثيرة يتردد عليه كثير الصيد بإحدى مدن فارس مكان أنه كان  زعموا" ـ0

وفي يده  ةشبك كتـفهح المنظر، على ــــإذ بَصُر بصياد قبيكان الغراب في عشه غراب، فبينما عش  الأغصان فيها
 ".عصا مقبلاً نحو الشجرة

 )مقبلا( وجمع )عش(. أـ هات في جمل تامة: مرادف )زعموا( ومضاد
 ب ـ أين حدثت هذه القصة؟

 جـ ـ ماذا رأى الغراب ؟ وبم شعر؟
 دـ كيف فسر الغراب مجيء الصياد غلى هذا المكان؟ وما القرار الذي اتخذه؟
 هـ ـ أي التعبيرين أجمل)يتردد عليه الصيادون ـ يأتي إليه الصيادون(؟ ولماذا؟

قة ــــفلم يلبث إلا قليلاً حتى مرت به حمام، وكمَن قريباً منها  نصب الصياد شبكته ونثر عليها الحَبـ "8 ة يُقال لها المطوَّّ
بهن  أمسكتطنه فـقـالحَب يلت علىفوقعن لشبكة وكانت سيدة الحمام ومعها حمام كثير فعميت هي وصاحباتها عن ا

 ".الشبكة
 أـ تخير الصواب مما بين القوسين:

 )سرق ـ حرك ـ أقام(                                                                         ـ مرادف )نصب( :       0
 )اختبأ ـ ظهر ـ انتبه(                                                                        ـ مضاد )كمن(  :           8
 )الشبك ـ الشباك ـ كلاهما صحيح(                                                         ـ جمع )الشبكة( :             2

 ب ـ كيف أوقع الصياد الحمائم في شبكته؟
 .جـ ـ علل : وقوع الحمائم في فخ الصياد

 .دـ هل ترى أن للغراب مسئولية عما حدث للحمائم؟ دلل على إجابتك

 عنقود اجلمان يف اللغة العربية ... طريقك إىل التفوق
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ً مسروراً، فجعلت كل حمامة "ـ 2 َ في حَ  تتلجـــلج وأقبل الصياد فرحا ها وتلتمس الخلاص لنفسها، قالت الحمامة ئلاب
س إحداكن أهم إليها من نفس صاحبتها، ولـكن نتعاون جميعاً ــــــكن نفـولا تحاولة ذلن في الماـــوقة: لا تخـــالمط

 واحد". ونطير كطائر
 .أكملومفرد)صاحباتها(.................... .................ومضاد)الخلاص(............أـ مرادف)تتلجلج(

 ب ـ لماذا أقبل الصياد فرحا؟
 .جـ ـ للحمامة المطوقة سمات حسنة.. وضح ذلك من خلال الفقرة

 د ـ )تلتمس الخلاص لنفسها( ما دلالة هذا التعبير؟
َ ـ "0 لت الحمامة المطوقة : في المدينة فأر صديق لي ، فلو ذهبنا إليه قطع . قا هن وأنظر ما يكون منهنفقال الغراب: لأتبع

عنا هذه الشبكة ، فذهبت الحمائم إليه وكان مختبئا ، فنادته الحمامة المطـوقة باسمـــــه فقال لها : من أنت ؟ قالت : أنا 
 خليلتك المطوقة . فأقبل إليها الفأر يسعى".
 أسير وراءهن( ومضاد )عدو( ومفرد )خلائل(.أـ هات من الفقرة السابقة: مرادف )

 ب ـ ما الذي دفع الحمامة للبحث عن الفأر؟
 جـ ـ عم سأل الفأر ؟ولماذا؟ 

 دـ أيهما أجمل)أنا خليلتك المطوقة ـ أنا صاحبتك المطوقة(؟ ولماذا؟
اً. قالت: إني أخاف عليَّّ كأنك ليس لك في نفسك حاجة ولا لك عليها شفقة ولا ترعين لها حقالقول لقد كررت ـ "0

 ".يــطع ما بقــمل وتكسل عن قــقدي أن تــــطع عــإن أنت بدأت بق
 أـ تخير الصواب مما بين القوسين:

 )رحمة ـ استعطاف ـ تذلل(                                                       ـ مرادف )شفقة(:                    0
 )تدفع ـ تنشط ـ تســـــــرع(                                                              ـ مضاد )تكسل(:            8
 )عِقد ـ عَْقــــــــد ـ عقــــدة(                                                   ـ مفرد )عقد(:                      2

 ب ـ من المتحدث في الفقرة؟
 كررته الحمامة على المتحدث؟ وعلام يدل؟جـ ـ ما القول الذي 

 د ـ بم ردت الحمامة على المتحدث ؟ وما دلالة ذلك؟
. قال بكة في الشَ حبيسة بدأت بهن قبلي وكنت أنا الأخيرة لم ترض وإن أدركك الفتور أن أبقى  ك إننأوعرفُت ـ "0
 ."شبكة حتى فرغفي قرض ال أخذ الفأر: هذا مما يزيد الرغبة فيك والمودة لك، ثم فأر ال

 أـ هات ما يأتي :مرادف)الفتور( ومضاد)حبيسة( وجمع)الفأر( في جمل من عندك.
 ب ـ ما رد فعل الفأر تجاه ما قالته الحمامة المطوقة؟

 .جـ ـ القيادة تضحية وفداء . ناقش ذلك من خلال فهمك للقصة
 د ـ ما المغزى من هذه القصة؟

 هـ ـ في أي كتاب ذكرت هذه القصة؟ 
يثار  –اذكر من الدرس ما يدل على : )التعاون  وـ  حسن الصداقة(. –الإ
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ـ " وتشكل الصناعات التقليدية مصدرا مهما للمشروعات الصغيرة التي تهتم بتراث مصر الشعبي الحي المتطور الذي 0

 يتمثل في إنتاج العديد من المنتجات المتميزة ". 
 )الصغيرة( ومفرد )المنتجات(. أـ مرادف )المتطورـ تهتم التقليدية( وجمع

ية إلى قوة منتجة ؟   ب ـ كيف تحولت بعض الدول الآسيو
ية التقليدي -جـ   ة.اذكر بعض المنتجات المصر
 ما المقصود بالمشروعات الصغيرة ؟ و ما علاقة الصناعات التقليدية بالمشروعات الصغيرة ؟  -د 
 لماذا يجب تشجيع المشروعات الصغيرة ؟ -هـ 
يادة السكانية وضرورة خلق فرص عمل للشباب تتطلب ضرورة التوسع في الصناعات الصغيرة لما لها من ـ " إ8 ن الز

 عائد اقتصادي مرتفع بالنسبة لرأس المال المستثمر ". 
يادة(.  -أ  مفرد )فرص( ، مرادف )عائد(  ومضاد )الز

 لماذا كان التوسع في الصناعات الصغيرة ضرورة ؟  -ب 
 لمشروع الصغير بعدة خصائص . اذكر أربعًا منها يتميز ا -جـ 

 د ـ ما الذي يحتاجه رجل الأعمال الصغير؟
ُ  المشروعاتُ  تؤدِّى ـ"2 ا دورًا الصغيرة قتْ  ولقد والنامية، المتقدمة: الدول من لـكثير الوطني الاقتصاد في مهمًّّ  بعُض  حّقَّ

ية الدول ً  إنجازاتٍّ  الآسيو ِ  الأخيرةِ؛ العقود خلالَ  هائلة  ".خلاقة منتجةٍّ  قوة إلى استهلاكيةٍّ  قوى من حوّلها مّام
 ؟(خلاقة) مرادف وما(، النامية الدول)ب المقصود ما -أ

 الوطني؟ الاقتصاد في الصغيرة المشروعات تؤديه الذي الدور ما -ب
ية الدول حقتها التي الإنجازات أثر ما -جـ   اقتصادها؟ على الأسيو
 الصغيرة؟ المشروعات تنتجها التي السلع أهم كراذ  -د 
دت كماـ" 0 ق ومازالتْ  كانتْ  التي منتجاتِها خلالِ  من البلادِ  خارجَ  ومكانَتها تواجدَها الدوامِ  على أكَّّ َّّ ةِ  فى تُسَو  أقطارٍّ  عّدَّ

ً  تمثِّل وهى. وعربيةٍّ  أوربيةٍّ : أجنبيةٍّ  ا، نشاطا ًّّ  ..."للحرفيين بالنسبةِ  سواء خاصةٍّ، بمكانةِ  يحتفظُ  ظّلَّ  اجتماعي
 .تامة جمل في( أقطار) ومفرد( نشاطا) ومضاد( أقطار) مرادف هات -أ

 الصغيرة؟ المشروعات تميز التي الخصائص أهم ما -ب
 .الصغيرة بالمشروعات الدولة اهتمام أسباب بين -جـ 
 صغير؟ مشروع إدارة خطوات أهم ما -د 
َ  إنـ "0 يادة َ  الز َ  السكانية َ ضر تتطلب للشباب عملٍّ  فرصِ  خلقِ  وضرورة  من لها لما الصغيرةِ؛ الصناعات فى التوسعِ  ورة

 ."المُْستَثْمَرِ  المالِ  لرْأسِ  بالنِّسبة مرتفعٍّ  اقتصادّيٍّ  عائدٍّ
 "  مرتفع"  مضاد"  عائد"  مرادف" فرص"  مفرد هات ـأ

 ؟ ضرورة الصغيرة الصناعات في التوسع كان ماذاـ ل ب
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  ؟ الصغير بالمشروع المقصود ما ـ ـج
 العبارة غير الصحيحة: أمام (×) علامةو (أمام العبارة الصحيحة√) علامة ضعد ـ 
 (        )                                                                          .كبير مال رأس إلى المشروع يحتاج لا -0
  (     )                                                                    .التنمية إعاقة في الصغيرة المشروعات تسهم -8
 
 
ً  وقراها مدنها مصر التعليمية قوافلنا تجوب"ـ 0  الدراسية المناهج تيسير في البارز دورهم لهم معلمون فيها ويشارك ، حثيثا
ً  ليكمإ ترنو مصر فإن فتندموا؛ تقصروا ولا ، نتائجها المرجوة الثمرة تكن فيها المشاركين من فكونوا ، يمانا  المستقبل بأنكم إ

 بها تتغنى كلمة مصر أعظم فما ، متفانٍّ  وهو فليعمل مصر يعشق ومن ، أفضل غدٍّ في ببعيد ذلك وليس ، خيره المأمول
ً  ةالنابض القلوب  ."!فيها عشقا

 أـ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 قافلة( –قفول  –)قفل                                                                                 مفرد )قوافل(: ـ 0
 متعالم( –متقاعس  –)متغافل                                                                         مضاد )متفانٍّ(: ـ 8

 أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:ب ـ 
 .....القوافل التعليمية مصر لـ ...تجوب ـ 0
 ـ يشارك في القوافل التعليمية ............8

 جـ ـ ماذا تنتظر مصر من أبنائها في المستقبل؟
ً  المشاكل أشد من مشكلة فى  الإنسان وبخاصة جميعها الحية الكائنات تهدد خطيرة مشكلة التلوث إن"ـ 8  على دمارا

ً  أصبح حيث نسانالإ من البيئة نحمى أن علينا:  الباحثين بعض قال فقد ، البيئة  نعيش فإننا ، البيئة تلوث على خطرا
 ً يعة عالما  يبتكروا أن العلماء على يجب ولذلك ، الحياة صفوة على تقضى بمخلفات يُرمى خطوة كل وفى ، خطواته سر

  ".لةمحا لا عليها واقع فالخطر ، نفسها إنقاذ من البشرية تسرع لم  وإذا ، التلوث مصادر لمقاومة الفعّالة الوسائل
 أـ هات من الفقرة السابقة:

 مضادها )نضيع(: ............ـ كلمة 8ـ كلمة معناها )المؤثرة(: ...........                        0
 العبارة غير الصحيحة: أمام (×) علامة(أمام العبارة الصحيحة و√) علامة ضعب ـ 
 )      (                                                اد. دون الأفرالتلوث واجب على الحكومات  ـ حماية البيئة من0
 فعالة لمقاومة التلوث.                                                                )      (ـ على العلماء ابتكار وسائل 8
 للقضاء على التلوث من وجهة نظرك. اقتراحاتثلاثة  مْ ـ قّدِ 2
 الكتاب صحبة فى الإنسان يقضيها الأوقات وخير ، كله العالم على الإنسان منها يطل نافـذة فإنهاـــ ، القراءة أجمل ما"

ً  يضر ولا ينفع معطاء صديق إنه حيث  فالمكتبة؛  للـكتب صداقتكم من عظمتكم اكتسبتم قد العظماء أيها أنتم و ، أبدا
ً  تحصل وسوف ، فائدتها المرجوة الثمار ألوان شتى فيه جميل بستان  فسر ، كليهما وروحك لعقلك الفائدة على منها حتما
يق ً  القراءة وطر  ." والتفوق النبوغ على حرصا
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 أكمل: معنى )يقضيها(: ............. ، مفرد )شتى(: ................أـ 
 ب ـ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 السان( –الروح والعقل  –)الجسد                                                                تعد القراءة غذاء لـ : ـ 0
ياء(بصح –صديق السوء  –)صحبة الكتاب                                          ـ الفقرة السابقة تتحدث عن: 8  ة الأسو

 تعد صحبة الـكتب نافعة؟جـ ـ لماذا 
 خاصا مزاجا عصر لكل لأن ذلك ، طبيعي الأمر وهذا ، عصر إلى صرع من الجمال مواطن تقدير فى الذوق يختلفـ "0

يعتبرونه القدماء يسيغه كان فما سواه عن تختلف وبينات ومقاييس  أو ، كذلك الآن نجده لا قد الجمال فى مفرطا و
 فمنها ، الجميلة غتنال فى الأدبية التعابير على هذا ويصدق تماما نقيضه فى الجمال نجد الآن أصبحنا ربما أو ، القدر بنفس
 ."الابتذال أدركها والأقلام الألسنة على ودورانها استعمالها ولـكثرة القدماء لدى شاعت تعابير

 أـ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 مقياس( –قياس  –)مقاس                                                                          ـ مفرد )مقاييس(:0
 تقاعست( –انحسرت  –انتشرت )                                                                  ـ مضاد )شاعت(: 8

 أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:ب ـ 
 ـ يختلف الذوق من عصر إلى عصر بسبب ...........0
 أصاب بعض التعابير الابتذال لـكثرة ...............ـ 8
 صحبة الكتاب(؟ـ ماذا ترى من جمال في: )جـ 
 ويتقنونها  يعشقونها السابقون زملاؤهم كان أن بعد النحو مادة يخافون لإعداديا الثالث الصف طلاب باتـ "0

 قيمة الطالب عرف ولو.  كاملة استيعابها عن الوقت ضيق وإلى،  لقواعده المعقدة الدراسة إلى يرجع السبب ولعل
 من فيه أصبح وقد ،الامتحان يأتي حتى الاهتمام من حقه يعطيه لبدأ للمعاني الكامل وفهمه أسلوبه استقامة في النحو

 ."المتفوقين
 العبارة غير الصحيحة: أمام (×) علامة(أمام العبارة الصحيحة و√) علامة ضعأـ 
 )     (                                                                          معنى كلمة )يتقنونها( هو )يجيدونها(. ـ 0
 )     (                                                                          مضاد كلمة )المعقدة( هو )الصعبة(. ـ 8

 أسباب خوف الطلاب من مادة النحو .............. و ................ أكمل : منب ـ 
 ة النحو كما تفهم من الفقرة السابقة؟ما أهمية دراسجـ ـ 
ّ ه أفاء بما ينعم الإنسان فيها عاش ، متعددة خيراتها ، ساحرة جميلة الطبيعة"ـ 0  له الطبيعة وكانت وشجر، نبت من عليه الل

 يستنبت الأرض الإنسان شق لقد ، البشرية تشغل بدأت لـكنها الخالق، بعظمة تنطق آية منها شيء كل فى جمال، مجتلى
 لطائرته الهواء وذلل،  ثرواتها عن بحثا البحار أعماق فى وغاص،  معادن من جوفها فى استكن بما له تبوح كي بتهاتر 

يعا الفضاء أجواء فى فانطلقت تذليلا  ".سر
 (: ................ أكمل.الطبيعة)جمع أـ معنى كلمة )متعددة(: .............. ، و
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 العبارة غير الصحيحة: أمام (×) علامةحيحة و(أمام العبارة الص√) علامة ضعب ـ 
ّ ه على نعمه بامتثال أوامره.  0  )      (                                                   ـ يجب على الإنسان أن يشكر الل
 )      (              العنوان الصحيح للفقرة السابقة هو تلوث الطبيعة.                                               ـ 8

ية بالطبيعة؟  جـ ـ كيف انشغلت البشر
ً  مصر أرض على تتشكل الحياة إنـ "7 يق الماضي وصل في حبا  شعبنا يصير حتى مجندون وكلنا ، المتجدد بالحاضر العر

 أكان هكل الوطني الواجب أداء عن ليتأخر لمصري كان وما،  العقبات كل فتزال السعي كل ولنسعَ ،  مكانة الأسمى
 ً ً  أو قاصيا ية شعار تحت المجد نبنى أن عقيدتنا إن ، دانيا  الشعوب تاريخ عبر راسخة الحقيقة وهذه ، والسلام والوطنية الحر
 ."ريونالمص البشر فنعم

 أـ هات من الفقرة السابقة:
 ـ كلمة ومضادها: .............8متحركة(: ............                  ـ كلمة معناها )0

 أكمل : عقيدتنا أن نبني المجد لوطننا تحت شعار ............ و .............ـ ب 
 جـ ـ كيف تخدم وطنك مصر في موقعك وأنت طالب؟

 رجالنا الرجال ،فنعم مستقبلنا في لنفرط كنا وما.  حاضرنا ونبنى بماضينا نعتز وطيبة سلام أهل – مصر أهل – إنناـ "2
 أيها فيا ، كله الاحترام فسيلقى وطنه عن يدافع مصري فأي.  معتدٍّ كل ضد مكاسبنا نصون لسوف ولعمري
ً  المستقبل تجدوا اعملوا المصريون  ." مشرقا

 أـ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 م(استسلا –حرب  –)مرض                                                                   ـ مضاد كلمة )سلام(: 0
 نضيع( –نهدر  –)نحمي                                                                                 معنى )نصون(: ـ 8

 العبارة غير الصحيحة: أمام (×) علامة(أمام العبارة الصحيحة و√) علامة ضعب ـ 
 )       (                                                        ـ المصري لا يفرط في حضارته ويبني مستقبلا مشرقا.0
 )       (                                                                       مصر هي مقبرة المعتدين على مر الزمان.ـ 8

ية. وضح ذلك.جـ ـ   بناء الأوطان يحتاج إلى جد واجتهاد وسواعد قو
 كالإشارة بالفعل يكون قد بل القول على مقصورا الإخبار وليس، الحق أنه يعتقد بما إنسانال يخبر أن هو الصدقـ "1

 المتكلم يحذف أن الـكذب ومن. الحقيقة من أكثر منه يفهم السامع تجعل مبالغة القول فى المبالغة الـكذب ومن. باليد
يقة وهناك ،الحقيقة بعض  يكذب الإنسان ولايزال، الحق غير يءش لا، الحق الإنسان يقول أن وهى للصدق واحدة طر
 ".له وتصديقهم الناس ثقة يفقد حتى
 كلمة جمعها )الحقائق(: .............ـ 8ـ كلمة ومضادها ...........           0   هات من الفقرة السابقة:أـ 

 ب ـ أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:
 ............ـ الصدق هو ..........................0
يق8  ..........ة الصحيحة للصدق هي ........ـ الطر

 جـ ـ ما نتيجة إصرار الإنسان على الـكذب؟
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ً  إلا السد بناء قبل البحر في تضيع كانت عظيمة ثروة النيل مياه إنـ "01  احتفظنا السد بناء استكمال وبعد،  منها قليلا
ً  السائحون عليها يتوافد كي بأسوان واهتممنا،  الـكهرباء توليد في المياه مساقط واستخدمنا الزراعة في وتوسعنا بالمياه  إعجابا
 في تؤثر فلن  صعاب واجهتنا فإذا.  خامل بيننا ليس الحضارات بناة فإننا العالي السد الدولة به قامت ما فنعم.  بـها

 . " أثره باهر مستقبل  نحو مجهوداتنا أعظم فما عزيمتنا
 بين القوسين: تخير الإجابة الصحيحة مماأـ 
 مبنى( –بانٍّ  –)بناء                                                                                 ـ مفرد كلمة )بناة(: 0
 (قابلتنا –عاملتنا  –)سالمتنا                                                                         مرادف )واجهتنا(: ـ 8

 العبارة غير الصحيحة: أمام (×) علامة(أمام العبارة الصحيحة و√) علامة ضعب ـ 
 )       (                                                                ـ قبل بناء السد العالي كانت مياه النيل محفوظة.0
 )       (                                                           أصبحت أسوان مزارا سياحيا بعد بناء السد العالي.ـ 8

 جـ ـ اذكر النتائج المترتبة على بناء السد العالي كما تفهم من الفقرة السابقة.
 فى يغص ومن.  رائع أسلوب وكم ، جامعة فيها كلمة كم!  العرب لغة أحسن فما ، البيان ساطعة لغة العربية اللغةـ "00
 الـكنز نهاإ.  غرائبها تنفد ولا ، عجائبها تفنى لا ، نفائس فأمامه آثارها عن يبحث والذى ، بالدرر يظفر المحيط بحرها
 ".: النحو ، الصرف ، البلاغة وغيرها الـكثير  ا، ومن علومه المبين والقول ، الدفين

 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:أـ 
 الدرة( –الدور  –)الدار                                                                           )الدرر(:  كلمة مفردـ 0
 يعيش( –يغوص  –)يفوز                                                                               معنى )يظفر(: ـ 8

 أكمل. بية ........... و .............من علوم اللغة العر ب ـ 
 فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي      أنا البحر في أحشائه الدر كامنالعربية : اللغة يقول الشاعر على لسان جـ ـ 

 مع الفقرة؟ وضح إجابتك. البيت السابقهل يتفق معنى 
 لذيا الشيء هذا.  استطعت ما إليه تسعى أخذت وقد عليه الحصول أو ، إليه الوصول تريد شيئا تتمنى أنك لابدـ "08
 أمل بغير حياة فلا،  إليه الوصول محاولا إلا يسعى ولا،  به إلا مكافحا الإنسان يحيا لا الذي الأمل هو إليه وتسعى تتمناه

يمة غاية أملك فليكن  اليقظة أحلام من ضربا صار وإلا أملك لك فيتحقق؛  إليها للوصول المشروعة الأسباب تملك كر
 ".عليه للحصول مستمرا سعيا إليه تسعى أن يجب و ، بالتفكير الإنسان يرهق

 معنى )يعيش(: ................أـ أكمل: مضاد )الأمل(.............. و 
 العبارة غير الصحيحة: أمام (×) علامة(أمام العبارة الصحيحة و√) علامة ضعب ـ 
 )      (                                                                      ـ لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. 0
 )      (                                                           يصل الإنسان إلى مبتغاه بالأمل دون جد واجتهاد.ـ 8

 ك أمل في الحياة تتمناه. كيف تخطط للوصول إليه؟جـ ـ ل

 وقعنقود اجلمان يف اللغة العربية .. طريقك إىل التف
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 يدبر عما غفلة فى لأعدائهم نهبا وأصبحوا تبدلت الحال ولـكن،  وفطنة يقظة الأمم أكثر الماضي فى المسلمون كانـ "02
 ، بعقولهم نفكر فأصبحنا دينهم وباسم أبنائهم بأيدي الداخل من أمتهم لتدمير محاولة فى جهدهم الأعداء وصرف ، لهم

 ".وننفذ نخطط الذين نحن أننا نعتقد حين ،على يريدون ما ندع أو نأتى فنحن ، بأيدينا وينفذون
 أـ هات من الفقرة السابقة:

 معناها )ذكاء(: ..................ـ كلمة 8ـ كلمة ومضادها: .................                   0
 ـ تخير الصواب مما بين القوسين:ب 
 قوتهم( –غفلتهم  –)تكاسلهم                                                             تبدلت حال المسلمين بسبب: ـ 0
 قراهم( –مدنهم  –)دينهم                              على المسلمين الرجوع إلى ........ ليستعيدوا مكانتهم السابقة: ـ 8

 جـ ـ ما الذي يدبره أعداء المسلمين لهم؟
 سلامها الإنسانية العلاقات تمنح التي هي نفسها القوة هذه إن.  الغضب دعن نفسك تملك أن هي الحقيقية القوةـ "00

.  والقطيعة التمزق ومهاوى ، والتهور الحمق مزالق فى يهوى أن من الإنسان مانعة وهى ، وانتصارها وحبورها وسلامتها
 ."تهتز لا صلبة قواعد على تقرتس الإنسانية العلاقات فإن المجتمع لأفراد بالنسبة الشخصية سمة القوة هذه تكون وحين
 العبارة غير الصحيحة: أمام (×) علامة(أمام العبارة الصحيحة و√) علامة ضعأـ 
 )      (                                                                            ق(.اـ مفرد كلمة )مزالق( هو )مزل0
 )      (                                                                     معنى كلمة )حبور( هو )سعادة وسرور(.ـ 8

 أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:ب ـ 
 ............... هيالفقرة السابقة  عنها تتحدثالقوة التي ـ 0
 .القوة التي تتحدث عنها الفقرة السابقة تجعل العلاقات الإنسانية .................ـ 8

 هل تتفق الفقرة السابقة مع معنى الحديث الشريف؟ وضح مبينا أثر الحديث.: )لا تغضب(.  جـ ـ قال النبي 
 إننا المقبلة، المرحلة في العمل محور يكون أن أوشك ولقد ، الراقية الشاملة التنمية هدف هو المصري الإنسان إنـ "00
 وعلوم جديدة أساليب من العلم به يأتي لما استجابة أكثر وتكون ء،والانتما الولاء تعمق متطورة، مدرسة إلى حاجة في

 إحياء في المعلومات ثورة استغلال على الإنسان بني قدرة وتعزز العمل، إنتاجية تضاعف مبتكرة، ومهارات وتقنيات
يادة الأمل،  ".والانتماء الولاء وتعميق مستقبله، وتأمين ، السنين عبر دخله وز

 ما بين القوسين:تخير الصواب مأـ 
 قديمة( –حديثة  –)تقليدية                                                                      ـ مضاد كلمة )مبتكرة(: 0
  تقوي( –ترفع  –)تضعف                                                                          ـ معنى كلمة )تعزز(: 8

 :  العبارات الآتية بما يناسبها ملأكب ـ 
 هدف التنمية الشاملة في المرحلة المقبلة هو ............ـ 0
 مرحلة البناء المقبلة تحتاج إلى .........................ـ 8

 مهماكما تفهم من الفقرة السابقة. احتياجنا إلى مدرسة متطورة علل :جـ ـ 
  ظالمينا أنت سبحانك إني كنت من اللا إله إل
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 من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  ٱُّٱٱٹٱٹٱ ـ1

  َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن
 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: أـ
 (وُحيّ  – واحي – حاوي)                                                  ( :                    وَحي) جمع ـ1
 (تتشدد – تسـعد – تحزن)                                                         ( :        تبتئس) مرادف ـ2
 (غارق - مُغْرَق – مُغرِق)                                                   ( :                 مغرقون) مفرد ـ3
َ  -ب ّ ه أوحى بم َ  ؟  نوح لسيدنا  الل  أمره؟ وبم
  .منهم الغرض وبين ، ذلك وضح ، ونهيان أمر الآيتين في - جـ
ّ   قَوْمِكَ  مِن يُؤْمِنَ  لَن: ) في الجمال ما -د هُم - آمَنَ  قَدْ  مَن ِإلا غْرَقُونَ  ِإّن   ؟( مُّّ
 الكافرين؟ على  نوح رد وكيف الآيات؟ من تفهم كما للمؤمن نظر إذا الكافر حال ما ـ هـ

 ....... أكمل.وـ علاقة )إنهم مغرقون( بما قبلها .........
 ماذا أفاد بناء الفعل )أوحي( للمجهول؟ز ـ 
 ىه مه جه ين ىن من خن حن  جنيم   ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٹٱٱٱٹٱ ـ2

  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
يه) مرادف هات -أ  .(مقيم) ومضاد( ملأ) وجمع( يخز

 ؟  عليهم رد وبم ؟ منه  نوح قوم سخر لماذا -ب
 ؟ بمقيم العذاب وصف أفاد ماذا - جـ
ِيهِ  مَن تَعْلَمُونَ  فَسَوَْف ) في الجمال ما -د ِ  عَذَابٌ  يَْأت يه  ؟( ُيخْزِ

 هـ ـ )كلما( أداة شرط تفيد .......... أكمل.
 تضاد( تخير الصواب. –نتيجة  –)تعليل                                               علاقة )سخروا منه( بما قبلها :و ـ 
ٱٱٹٱٹـ 3   نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱٱ
 َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 ؟ فورانه يدل وعلام ؟ التنور ما - أ
 ؟( القول عليه سبق) معنى ما -ب
 .بأسلوبكالسابقة   الآية اشرح - جـ
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يمة الآية من استخرج – د  : الـكر
 .فائدته مُبينًا قصر أسلوب -2                        .غرضه مبينًا أمر أسلوب -1
 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّٱٱٱٹٱٱٹـ 4

  َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى
 .إنشائك من جُمل فى(  الكافرين)  ومضاد ،( موج)  ومفرد ،( مجراها) معنى هات - أ

 ابنه؟ ولماذا؟ بم نصح نوح  - ب
 :  قوله فى الجمال ما - جـ
ِ  ـ )بِسْمِ 1 َ  اللّه َ ـ 2                                .وَمُْرَساهَا( اَمجْرَاه  .كَاْلجِبَاِل( مَوْجٍ  فِي بِهِمْ  َتجْرِي )وَهِي
 .الآيتين فى والنهى روالأم النداء أساليب من الغرض حدد – د
 .القرآني للنص فهمك خلال من وتقديره العمل احترام على يدل ما اذكر - ه
 من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ٹٱٹٱُّٱـ 5

  َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن
 .عندك من جملتين فى( مُغرقون) ومضاد ،(تبتئس) معنى هات - أ

 ؟ نوحًا الوحى أخبر بم - ب
 : السابقتين الآيتين من استخرج - جـ
 .غرضه مبينًا نهى أسلوب -2                         .فائدته مُبينًا قصر أسلوب -1
 .أداته مُبينًا توكيد أسلوب -4                          .غرضه بينًام أمر أسلوب -3

ّ ه   بصنع السفينة؟  نوحا دـ لماذا أمر الل
ّ ه الكافرين من قوم نوح   ؟ هـ ـ كيف أهلك الل

 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٱُّٱٱٹٱٹـ 6
  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه
 : لسابقتينا الآيتين من استخرج - أ
 (به استهزءوا) معنى -2    (.أملاء) مفرد -1
 ( دائم عذاب) معنى -4          (ويُذله يُهينه عذاب) معنى -3
ية على السلام عليه نوح رد كيف - ب  ؟ قومه سخر
ِيهِ  مَن تَعْلَمُونَ  فَسَوَْف  :  قوله فى الجمال ما - ج يهِ  عَذَابٌ  يَْأت    ُيخْزِ
 ". كلما"  الشرط أداة استخدام -2  ". يصنع"  المضارع استخدام -1 ؟ يلى مام كل أفاد ماذا – د

 ". مُقيم"  بأنه"  عذاب"  وصف -4           ". عذاب"  تنكير -3                             
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 :الشاعر يقول ـ1

ّ إِ  َ  ين ُ ل ُ رِ طْ ت َ الِ  ينِـِ ب َ  الُ خــل َ رِ ك ً ي َ طَ         مــة َ  بَ ــر ِ  يــبِ رِ الغ َ وْ أ  ب َ وَ  ةٍ ب َ تـ  اقٍ ل
ُ تَ وَ  ُ ه ِ ز َ كْ ذِ  ين ُ  ىر ُ ال َ مـر ّ وَ  ةِ وء َ        ىدّ الــن ْ ب ّ  هِ  لِ ائــِ مَ الشّ  نَ ي َ ــز َ ِــشْ الـمُ  ة  اقِ ت
 َ ُ  اذَ إِ ف ْ زِ ر ِ خَ  تِ قـ ً قَ يِـــلـ َ  ـة ْ م ُ ح َ         ةً ودَ م ُ  اكَ فَ ــطَ اصْ  دِ قَ فـ  اقِ زَ رْ الأ   مُ ـسّ قَ م

 : يلي فيما القوسين بين لما الصواب تخير أـ
 (طيبة - مكــروهة -  مذمومة)                                                ( :                    محمودة) مضاد ـ1
 (تؤلمني– تسعدني – تحزنني)                                                   ( :                 تطربني) مرادف ـ2
 (شاــمل – شماــل – شمِـلة)                                                           ( :        الشمائل) مفرد ـ3
َ  -ب يمة بالصفات سعادته الشاعر صور بم  ؟ الـكر
 ولم اختصها بالذكر؟ ؟ فيه وتؤثر الشاعر تسعد التي الصفات ما - جـ
 . فيها الشاعر عاطفة موضحا الأبيات اشرح - د
  زقت( للمجهول أفاد ......... أكمل.بناء الفعل )ر - هـ
يمة للصفات حبه الشاعر صور كيف -و   ؟ الثالث البيت في يقرره الذي وما ؟ الـكر
  ؟( تهزني) يُوحي وبم ؟ الأول البيت في( إني) الشاعر استخدام قيمة ما -ز
  ؟ الأبيات من فهمت كما الآخر من حظا أوفر الناس أي - ح
 .  النص يذكرها لم التي يمةالـكر  الخلال بعض اذكر - ط
 أحمد شوقي(تخير. –الرصافي  –قائل النص هو ..............                                           )الهراوي  -ي
  ؟ ولماذا ؟ أجمل التعبيرين أي - ك
 (بالعودة الغريب طرب – وتلاق بأوبة الغريب طرب) ـ1
 ( تطربني – لتطربني إني) -3                        ( رزقت إن – رزقت إذا) -2
 :  قوله في الجمال ما -ل
 (المشتاق هزة..  والندى المروءة ذكرى تهزني) -2                    ( وتلاق بأوبة الغريب طرب) -1
 ( محمودة خليقة رزقت) -3
 :الشاعر يقول ـ2

  ّ َ  اُس فَالـن ُ ــّظُّ حَ  اذَ ِـــــه ْ عِ         اذَ وَ  لٌ اــمَ  ـه َ خْ الأ   مُ اــرِ ِـكَمَ  اكَ ذَ وَ  ــمٌ ـل  اقَ ـل
َ  نْ إِ  اــلُ الــمَ وَ  َ  مْ ل ْ خِ دّ تــ ُ ِـر َ مُ  ه ً ــصّ حـ ِ          ان ِ ب ْ الع ِ  اــنَ كَ  ـمِ ــــل َ ـهَ ن َ اــي ِ  ة َ إمْ ال  اقِ ل
ِ وَ  َ  نْ إِ  مُ لْ ــــالع َ  مْ ل َ كْ ت ِ ِـت ُ فْ ن ِ اـــمَ شَ  ه ُ          لٌ ئ ِ ـعْ ت َ ـيــّ ـطَ مَ  انَ كَ  يـهِ ِـل ِ  ة  اــقِ ـفَ إخْ ال
 َ ْ تَ  ال َ سَ ح ِ  ّن  ـب َ  مَ ـلـــْـ الـع ْ يـ ُ دَ ــْحوَ  ـعُـفَ ن َ  ماــَ           ه ُ  ِـمْ ل َ يـ ُ بـــّـُّ رَ  جْ وّ تـ ِ  ـه َ خَ بـ  اقِ ـل

 الأبيات هذه قبل بيتين اكتب أـ
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 :القوسين بين مما الصواب تخير ـ ب
 (تهدمه - تحطه – تخفيه)                                                                 ( :           تعليه) مضاد ـ1
 (صحيح كلاهما – محفوظا – محتميا)                                                  ( :           محصنا) مرادف ـ2
 مطايا( –مطيان  –ـ جمع )مطية(:                                                                           )مطاوي 3
 ؟ لصاحبه نافعا والعلم المال يكون متى - جـ
  ؟ الأبيات من تفهم كما الملك عليها يبنى التي الأسس ما - د
ّ ه عطاء - هـ  .وضح.  منها حظه إنسان ولكل حظوظ الدنيا أو للأبيات فهمك خلال من ذلك وضح.  متنوع للناس الل
ّ ه عطاء - و    ؟ العطاء هذا في الأفضلية مقياس فما.  والخلق علموال المال بين للبشر متنوع الل
  ؟ والأخلاق العلم قبل المال بذكر الشاعر بدأ لماذا -ز
  ؟ الأبيات من تفهم كما نافعين والعلم المال يكون متى -ح
يمة؟ الأخلاق إلى حاجة في والمال العلم وكان ، العلم إلى محتاجا المال كان لماذا - ط   الـكر
  ؟ مصدرها فما.  موسيقى الأول تالبي في - ي
 :  قوله في الجمال ما -ك
 (شمائل تكتنفه لم إن العلم) -2                      (بالعلم محصنا تدخره لم إن المال) -1
 (العلم تحسبن لا) -4                               (الإخفاق مطية كان) -3
 (بخلاق ربه يتوج) -5
 ؟ ولماذا ؟ أجمل أيهما(بتحس لا – تحسبن لا) - ل
 ـ يقول الشاعر:3

ُنِِـي ِإنّي ب ً  اِلخــلَالُ  لَتُْطرِ َمــة ِي يــبِ  َطــرَبَ         كَر ٍ  الغَرِ بَة ْو  وَتـَلَاقٍ  بِأ 
ِ  ذِكْرَى وَتَهُزُنِي ُمـرُوءَة َ  الّشمَائــِلِ  بَيْنَ        وَالــنّّدى ال ة  ّ  الـمُـْشِـتَاقِ  هـِـز
ً خَ  رُزِقـْتِ  فَِإذَا ً  ــلـِيِـقَـة ْرزَاقِ  مُقَّسـمُ  اْصـطَـفَاكَ  فـَقَدِ         مَحْمُودَة  الأ 

 : الأقواس بين مما الصحيحة الإجابة أـ تخير
 (تشغلني - تحزنني – تؤلمني)                                                                    :  مضادها( تطربني)ـ 1
 (خالة - خال – خلة)                                                                          : مُفردها( الخلال)ـ 2
 أكمل. ..................... هو بها المُراد( الأرزاق مُقسم) ـب 
يمة(؟ ـ  جـ  ماذا أفاد وصف )الخلال( بـ )كر
 (.والندى المروءة ذكرى وتهزني) الشاعر قول فى الجمال وضحـ د
 .غيرها تعرفه مما بعًضا اذكر ؟ الشاعر مشاعر تهز التي الشمائل ماـ ـ ه
 ـ هات من الأبيات السابقة : أسلوب توكيد مبينا وسيلته. و
 ـ )إذا( أداة شرط تفيد .............. أكمل. ز
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 ـ يقول الشاعر:4
ُنِِـي ِإنّي ب ً  اِلخــلَالُ  لَتُْطرِ َمــة ِي يــبِ  َطــرَبَ         كَر ٍ  الغَرِ بَة ْو  وَتـَلَاقٍ  بِأ 

ِ  ذِكْرَى وَتَهُزُنِي ُمـرُوءَة َ  الّشمَائــِلِ  بَيْنَ        وَالــنّّدى ال ة  ّ  الـمُـْشِـتَاقِ  هـِـز
ً  رُزِقـْتِ  فَِإذَا ً  َخــلـِيِـقَـة ْرزَاقِ  مُقَّسـمُ  اْصـطَـفَاكَ  فـَقَدِ         مَحْمُودَة  الأ 

 الإجابة مما بين القوسين: تخير أـ 
خذت -مُنعت  –عطيت أُّ )                                                                      :(رزقت) مضاد ـ1  (أ 
 (أعطاك -نبذك  –اختارك )                                                                   : معناها( اصطفاك)ـ 2
 (المنادى - النداء – الأنداء)                                                                         : (الندى) جمعـ 3

 ؟ مشاعره يهز الذى وما ؟ الشاعر يُسعد الذى ما ب ـ
 .الأساسية فكرتها مبينًا بأسلوبك، الأبيات معنى عن عبر جـ ـ
 .الجمال مظاهر من الأول البيت فى ما وضح د ـ
 : عبارة كل مأما مطلوب هو بما أجب هـ ـ
يمة) -1  ؟ تنكيرهما أفاد ماذا( خليقة – كر
 تخير الصواب. (تفاوت – تضاد – ترادف)                                            :  بينهما( تطربني - تهزني) -2
 ؟ فيهما الجمع فائدة ما( الخلال - الشمائل) -3
 ؟ فيهما الجمال ما( محمودة خليقة رُزقت) -4
 ؟ الأسلوب نوع ما( الأرزاق مقسم اصطفاك فقد) -5
 ـ يقول الشاعر:5

اُس   ّ ُ  هـــَـِـذَا فَالـن ـه ُ  وَذَاكَ  عِـلـْـمٌ         وَذَا ماـَـلٌ  َحــّظُّ ْخـلَاقَ  مَِـكَاــرِم  الأ 
ُ  لَمْ  ِإنْ  وَالــماـَـلُ  َ  َكاــنَ  بِالعـــِـلْـمِ          مُحـَّصــنًا تــَّدِخِـرْه  الِإْملَاقِ  نِـهاـَـيَة
 ُ ُ  لَمْ  ِإنْ  وَالعـــِـلْم ُـعِْـلِيـهِ          َشـماـَـئِلٌ  تَْكتَِـنِْفه َ  كَانَ  ت  الِإْخـفاـَـقِ  مَـطَـيــّة

ُ  يـَنْـفَـعُ الـعِـلـــْـمَ  َتحْسَـبَّن   لَا ُ  يـُتـَوّجْ  لَِـمْ  ماــَ           وَحــْدَه ـه  بـَِخـلَاقِ  رَبـــّـُّ
 ينفع( ، مرادف )مطية( ، جمع )حظ(.تعبيرك: مضاد ) أـ هات في جمل من

 ؟ لصاحبه نافعًا والعلم المال من كل يكون متىب ـ 
 .لها عنوانًا وضع بأسلوبك، الأبيات معانى عن عبر جـ ـ 
 .الجمال مظاهر من العبارة فى ما وضح( الإخفاق مطية كان..  العلم)د ـ 
 ؟ فيها الجمال ما( بالعلم محصنًا) هـ ـ
 ؟ غرضه وما ؟(  العلم تحسبن لا)  فى الأسلوب نوع ماـ و 
 .الجملتين فى"  ذا"  أعرب( غزير علم ذا قابلت – غزير علم ذا)ز ـ 
 كان مطية الإخفاق( بما قبلهما؟ –ما علاقة كل من )كان نهاية الإملاق  ح ـ 
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ّ ه منحك لقدأي بني ، " ـ1 ية وأعطاك عقلا وجل عز الل  هذين عن تتخلى فلماذا، الحياة كةمعر  خض لك قال ثم حر

ياح الحياة عواصف تتقاذفها ريشة نفسك وتترك حريتك؟ عن وتتنازل عقلك تعطل لماذا! الماضيين؟ السلاحين  ور
يقك اختيار في حريتك على واحرص الحياة في أهدافك صياغة في عقلك من أفد الصدف؟  سبيل في واجتهد فيها طر

 ".عنه ودافع ذلك
 (.الصدف) ومفرد( الماضيين) ومضاد( خض) مرادف: جمل في هات أـ
 يحققها؟ وكيف أهدافه؟ الإنسان يصوغ كيف ـ ب
 ؟...في الجمال ما ـ جـ
 (الحياة معركة خض) ـ2                           (الحياة عواصف تتقاذفها ريشة نفسك تترك) ـ1
 ............... أفاد( عقلا) تنكير ـ1:  يلي ما أكمل ـ د
 ...................غرضه...........أسلوب!( ؟ الماضيين السلاحين هذين عن تتخلى فلماذا) ـ2
 .......................................غرضه....................أسلوب( عقلك من أفد) ـ3
 .............................يفيد.............................بينهما( أعطاك) و( منحك) ـ4
 على بصيرتك أفتح أن واجبي ومن، لمجتمعك العمل هذا وقيمة وميولك قدرتك من أساسٍ  على لعملك اختيارك" ـ2

 لك غنى فلا إذن، وتخصص وثقافة علم عصر فيه تعيش الذي عصرك أن وهي عملك يخص فيما جدا مهمة حقيقة
ياه وإتقانك عملك في  ."صحيحة ثقافة من واسع أساس على القائم الدقيق التخصص هذا عن إ
 .تعبيرك من جملة في( أساس) وجمع( غنى) ومضاد( التخصص) مرادف هات أـ
 لعملك؟ اختيارك عليها يقوم أن يجب التي الأسس ما ـ ب
 فيه؟ نعيش الذي العصر نوع ما ـ جـ
 ؟(صحيحة ثقافة من واسع أساس على القائم الدقيق التخصص) في الجمال وضح ـ د
 للأبناء؟ النصح تقديم عن الآباء تخلى إذا يحدث ماذا ـ هـ
 .أثرها وبين النص، من عليها ابنه بصيرة الوالد فتح التي المهمة الحقيقة اذكر و ـ
 ؟ وميوله قدراته يُناسب الذى لعمله الإنسان اختيار أثر ما ز ـ
 (.بصيرتك افتح) فى الجمال وضح ح ـ
 تحب الذي بالعمل القيام في الحبيب أيها السعادة، عادةالس سر به وأعنى، خطيرا سرا لك أكشف دعني وهنا"  ـ3
يق عن تأتي أو الـكسلان باب تطرق السعادة أن تظن أن حذار.  اللازم وبالجهد الأكمل الوجه على  الأعمال طر

 هي وإنما وزاجر وأوامر قواعد مجرد -تكون أن يمكن ولا - الأخلاق كانت وما، الروتينية الأعمال نم تنبع أو السهلة
 ".موقف ونية وإيمان عقيدة -شيء كل قبل -
 ( .......................زواجر) ومفرد.............(الروتينية) ومضاد(...............تنبع) مرادف: أكمل أـ
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 ابنه؟ حذر ومم ؟ الكاتب نظر وجهة من السعادة مفهوم ما ـ ب
 الأخلاق؟ الكاتب يرى كيف ـ جـ
 :السابقة الفقرة من هات ـ د
 .................. غرضه وبين ............نداء أسلوب ـ1
 ............... غرضه وحدد...............أمر أسلوب ـ2
 ................... فائدته ووضح..... ............تضادا ـ3
  ..................... وسيلته وبين ........قصر أسلوب ـ4
 لا موضوعيا موقفا كله هذا من وقف ودوافعك مواقفك في دقق الكوأقو أعمالك في وانظر نفسك حاسب" ـ4

ير يقبل  الاستطاعة حدود في وعملك أقوالك يتطابق أن الفاضلة الأخلاق صميم من إن .التزمت يلزم ولا لتبر
ية حريتك تتناسق وأن وواجبك حقك يتعاون وأن ورحمتك عدلك يتوازن وأن، البشرية  ".وهكذا الآخرين وحر

 :القوسين بين مما الصواب تخير ـ أ
 (التشدد ـ التمرد ـ التساهل)                                                        (:              التزمت) مرادف ـ1
 (التنفيذ ـ العجز ـ القدرة)                                                    (:                  الاستطاعة) مضاد ـ2
 (دفاع ـ دفع ـ دافع)                                                             (:                    دوافع) مفرد ـ3
 (صحيح كلاهما ـ حقوق ـ حقاق)                                              (:                        حق) جمع ـ4
 نظره؟ وجهة من الفاضلة الأخلاق صميم وما ابنه؟ الكاتب نصح بم ـ ب
ية مع حريتك تتناسق كيف ـ جـ  .بمثال وضح ؟ الآخرين حر
 ؟(وواجبك حقك يتعاون وأن) في الجمال وضح ـ د
 ................. غرضه ........... أسلوب( نفسك حاسب) ـ:  أكمل ـ هـ
ير يقبل لا) ـ  .................... أفاد النفي تكرار( التزمت يلتزم ولا ، التبر
 عنه؟ تعرف وماذا النص؟ كاتب من وـ
يةً، وأعطاك عقلا – وجّل   عّز   – الخالقُ  منحك لقدـ "أي بنّي ، 5 َ  ُخْض  لك قال ثم حر ّ ى فلماذا الحياة، معركة  تتخل
ً  نفسك وتتركُ  حريتك؟ عن وتتنازلُ  عقلََك، تُعَّطِل لماذا!  الماضيين؟ السلاحَيْن هذين عن  عواصف ذفُهاتتقا ريشة

ياح الحياة دَف؟ ور  "الّصُّ
 .عندك من جملتين فى( تتخلى) ومضاد ،(منحك) مرادف هات أـ 

 ؟ حريتهم عن ويتنازلون عقولهم الناس بعض يُعطل لماذا:  رأيك فى ب ـ
 (.الحياة عواصف تتقاذفها ريشة نفسك تترك: ) فى الجمال وضحجـ ـ 
 د؟)أي بنّي( ما نوع الأسلوب؟ وماذا يفيد ـ 

 هـ ـ ما الجمال في )تعطل عقلك(؟ وماذا أفادت كلمة )ريشة(؟
 )هذين السلاحين الماضيين( ما السلاحان كما تفهم من الفقرة؟ وما فائدتهما للإنسان؟و ـ 
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 :الشاعر يقول ـ1

ُ صْ مِ  ــتْ عَ دَ  َ  ــر َ ف َ ل ّ ب َ ِـي َ كِ  ان ً ِـر ُ ــصْ مِ وَ   اما َ  ـر َ ل َ  اــــن َ ف َ  ال ّ  عُ دَ ن َ مَ الــز  اــام
 ِ َ ق ً ي َ تَ  اما َ رَ  ــتَ ح َ تِـِ اي ِ   اه َ ق ً ــــي َ مَ أ     اما ُ  مُ ِـكُ ام َ ِـالع َ  ال  اامَ مَ أ   ِـواــضُ امْ ف
 ُ َ ه َ  اكَ ن َ  دُ مجــْال َ  ــمْ ـوكُ عُ دْ ي ُ ف ّ ه َ وَ          واِـب ْ ل َ  َس ي ُ ي ُ ر َ  ىفــِ  مْ كُ وع ْ ال  بُ ــطْ خَ  دِ مجـ

 .تامة جمل في( خطب) وجمع( العلا) ومضاد( لبينا) مرادف هات أـ
 ذلك؟ مظاهر وما النداء؟ لبوا فكيف، بأبنائها مصر استغاثت ـ ب
 :  ل الشاعرقو في الجمال ما -جـ 
  .(كراما فلبينا) -2.                                         (مصر دعت) -1
  .(خطب المجد في يروعكم ليس) -4.                                         (يدعوكم المجد) -3
 ـ استخدام )هناك(.6                             .(هبوا – فامضوا – قياما) -5
  ؟( خطب المجد في يروعكم وليس) الشاعر قول من المقصود ما -د 
 ؟ الأبيات في مصر شباب الشاعر يدعو إلام أو الأبيات؟ في مصر شباب الشاعر إليها يدعو التي الفكرة ما -د
  ؟ ولماذا ؟ أجمل التعبيرين أي - هـ
  .(المجد في خطب يروعكم ليس ـ خطب المجد في يروعكم ليس) -2                  .(كراما لبينا ـ كراما فلبينا) -1
يق فهو مصر لنداء المصريين استجابة ضرورة الأبيات تبين -و  .  ذلك وضح.  والمجد العلا طر
 :الشاعر يقول ـ2

 َ َ ل ُ ـمْ ع َ  ر ِ  امَ  دِ مجــْال َ  ىف ْ الم َ          ـبُ عْ صَ  دِ ج َ تـ َ  ّل  الـّذُّ  ىدّ  ر ْ يَ  ـنْ م َ خـ َ حـمَ الِ  ىش  اام
 َ َ ل ٌ كــْذِ  ان َ  ِـعَ مَ   ر َ          يدُ جِـِ مَ  ياضِ الم َ ل َ  ــــلٌ مَ أ   اــن َ بــِ  ِـدّ جِ يــ َ  اــن ِ ب  ــيدُ ع
ِ ذِ ـــــكَ  ْ مِ  كَ ل َ ث َ ل َ دْ ــسُ  ام َ  ان ُ ن ْ نِـَ وَ          ودُ ســ َ ر َ  عُ ف َ  قَ وْ ــف ّ   امِ ه َ  مِ ــجْ الن  اــامَ ه

 .تعبيرك من جمل في ومضاد )أمل( (هام) ومفرد( تردى) معنى هات -أ
 ب ـ على من يكتب الذل كما تفهم من الأبيات؟

 :  قوله في الجمال ما -جـ 
  .(الحماما يخشى من الذل تردى) -2                                       .(المجد لعمر) -1
 .ـ )لنا أمل يجد بنا بعيد(4                       .(هاما النجم هام فوق نرفع) -3
 ؟ السابقة الأبيات في مصر شباب الشاعر يدعو إلام - جـ
  عنه؟ تعرف وماذا ؟ النص قائل من دـ

 هـ ـ ماذا أفاد وصف )ذكر( بـ )مجيد(؟
 حضارة مصر في السابق مصدر بعث لمستقبل مشرق. وضح من خلال فهمك للأبيات.ـ  و

 ول إلى المجد متعة تحتاج إلى شجاعة. وضح ذلك.للوصز ـ 
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 :الشاعر يقول ـ3
 َ َ ف َ الـكِ  ىادِ وَ  اي َ ــن ِ ان َ  ة َ  نْ ل ُ ِـت َ ز ِ وَ        اول ْ سَ  ىرِ جــْيَ  يلُ النِـّ  يــكَ ف ِ سَ ل َ ب  ايل
 َ ِ  وُف طِـُ ي َ ب ِ م َ وَ        اولً ـطُ وَ  اضً رْ عَ  هِ اــئ ْ يـ َ  ـطُ ــسُ ب ْ ف ُ ضَ ي َ  ــه َ  اماــً ع َ ف َ ع  اــاــم
 ِ َ وَ  ٌس دُ نِـْ سُ  ــكَ اطُ سَ ب َ ثـ ِ  اكَ ر ْ ت ُ ب ُ   كَ ــوُّّ جَ وَ        ر ُ طْ عِ  اكَ ـذَ شَ وَ  قٌ ـرِ ــشْ م  ــر
ْ نَ وَ  ُ ه َ وْ ِـكَ  كَ ِـر ٌ ث َ وَ  ر ُ ب ّ  غُ  ــوكَ ن َ أ          ــر ِ  اوْ ب ّ   ــىف ِ الل َ وَ  ه ْ  نِ ــــطَ الو ِ ان  اامَ سَ ق

 .تامة جمل في( عطر) وجمع( فيضه) ومضاد( تزولا) مرادف هات أـ
 .فيها رأيك وبين اذكرها، مصر جمال ظاهرم الأبيات في ـ ب
 :  قوله في الجمال ما - جـ
 (وطولا عرضا) -2                                    (الكنانة وادي فيا) -1
 ( كوثر نهرك) -4                                    (سندس بساطك) -3
ّ ه في أبوا) -6                                          ( غر بنوك) -5  ( انقساما والوطن الل
 .لها مناسبا عنوانا وضع،  الأبيات اشرح - د
  ؟ السابقة الأبيات في الشاعر يتحدث عم - هـ
 . وضح.  طيبة صفات للنيل أو مصر على آثاره للنيل أو. ذلك وضح. الوادي في النيل أثر ما -و
  ذلك اشرح.  العظيم نيلها بخلود مصر خلود يرتبط -ز
  ؟( يجري فيك النيل – يجري النيل فيك: ) ولماذا أجمل التعبيرين أي - ح
َ  الذي ما - ط   ؟ النص هذا دراسة بعد هتعلمت
  .الزمان مر على خالدا مصر مجد سيظل:  علل -ي
 ؟ النيل على الحفاظ نحو واجبنا ما - ك
 .(يجري) المضارع الفعل–( تزولا لن: ) يأتي بما التعبير دلالات وضح -ل
  ؟ الأمر هذا فما....  بأمر زوالها وعدم مصر بقاء الشاعر ربط - م
  ؟( عطر شذاك) –( غر بنوك:) قوله يدل علام - ن

 يقول الشاعر:
ُ  وَثـَرَاكَ  ُسنِْـدٌُس  بِسَاُطــكَ  كَ        تِبْر ُ  وََشـذَاكَ  مـُـْشـرِقٌ   وََجــوُّّ  عِْطــر
ٌ  وَنَهِْـرُكَ  ُ  وَبَنـُـوكَ  َكِـوْثَر ّ  غ بَوْا        ــر ِ  فـِـى أ  ّ ه  انْقِسَامَا وَالوََطــــنِ  الل

 .من تعبيرك جملتين فى( غُرٌ ) ومفرد ،(تبر) مرادف هات أـ 
 .للبيتين شرحك خلال من اذكرها عديدة، أوصاف للنيل ب ـ

 .اشرحه ثم الأول البيت فىتصويرا  جـ ـ وضح
 ما مصدر الموسيقى في البيت الأول؟د ـ 
 بيت الثاني ما يدل على ترابط أبناء مصر. وضح ذلك.في الهـ ـ 
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ْ  نِ عَ ـ 1 َ عَ  نِ اب ُ  يَ ضِ رَ  - اسٍ ب ّ ه ُ نْ عَ  الل َ  - امَ ه ْ كُ :  الَ ق ْ خَ  تُ ن َ  يومًا  النبي َف ل  : الَ قَ ف
" َ ُ  اي َ غ ّ إِ  ، امُ ل َ أُّ  ين ِ ع ُ ل ِ كَ  كَ م َ ل ِ  ْظ فَ احْ  اٍت م ّ ه ْ يَ  الل ِ  ْظ فَ احْ  ، كَ ظْ فَ ح ّ ه ِ تَ  الل ُ دْ ج َ تِ  ه َ ج َ  لتَ أْ سَ  اذَ إِ  ، كَ اه ِ  لْ أ  اسْ ف ّ ه  اذَ إِ وَ ،  الل
َ اسْ  َ ت ْ ع َ  تَ ن َ اسْ ف ِ ت ِ  نْ ع ِ ب ّ ه َ اعْ  وَ ،   الل َ مّ  الأُّ  ّن  أ   مْ ل َ  ة َ اجْ  وِ ل َ مَ ت َ  تْ ع َ ع َ  نْ أ   يل ْ ي ُ فَ ن ِ  وكَ ع َ ب ِ  ءٍ يْ ش ْ ل َ  م ْ ي ُ فَ ن َ إِ  وكَ ع ِ  ال َ ب َ  ءٍ يْ ش َ كَ  دْ ق َ ت ُ ب ُ  ه ّ ه َ  الل  ، كَ ل
َ  تَمَعَتْ اجْ  نْ إِ وَ  َ ع َ  نْ أ   يل َ ي ِ  وكَ رُ ض َ ب َ  ءٍ يْ ش َ  مْ ل َ ي َ إِ  وكَ رُ ض ِ  ال َ ب َ  ءٍ يْ ش َ كَ  دْ ق َ ت ُ ب ُ  ه ّ ه َ  الل َ ع ْ ل ُ  ، كَ ي ِ ر َ ف ْ الأ   تِ ع َ ق  ". ُف حُ الّصُّ  تِ فَ جَ  وَ  امُ ل
 :القوسين بين مما الصواب تخير -أ
 (معك – ضدك – هدفك)                                                           (:          تجاهك) بــ المقصود ـ
 (التمس – اتق – صن)                                                              (:      احفظ) لمعنىا في الأدق -
  (يتذكرك – يهملك – يكرهك)                                                                 (:     يحفظك) مضاد -
 (تكسرت – توقفت – السماء إلى ارتفعت)                                                 (:      رفعت) بـ المراد -
ّ ه احفظ) معنى - ّ ه اتق)                         (:    الل  ( يداك كسبته بما ارض – القرآن احفظ – أوامره باتباع الل
 ( أهميتها – كثرتها – قلتها)                                                       :  لتفيد نكرة( كلمات) لفظ جاءت -
 ( كلمات أعلمك إني) -2                                       (غلام يا)ـ 1:  قوله في الجمال ما -ب

ّ ه احفظ) -3                          (اعلم) -4                           ( يحفظك الل
ّ ه فاستعن استعن إذا) -6     (بشيء إلا يضرك لم – ءبشي إلا ينفعوك لم) -5                          ( بالل
 (الصحف وجفت الأقلام رفعت) -8                               (يضروك – ينفعوك) -7                       

 ؟ الحديث هذا من نتعلم ماذا أو  الحديث إليه يرشد ما اذكر - جـ
يم الرسول علمها التي الكلمات ما أو الحديث في عباس لابن  الرسول نصائح من ثلاثا دعدّ  - د  ؟ للغلام الـكر
ّ ه؟ تحفظ كيف - هـ ّ ه؟ يحفظك وكيف الل ّ ه حفظ أمثلة اذكر أو الل  . ونواهيه أوامره حفظ هو إن للعبد الل
يم الرسول خّص  لم -و  ؟ بالذكر الغلام الـكر
 .  عباس ابن وبين  الرسول بين جرى الذي التربوي الموقف بين الشريف للحديث فهمك ضوء في -ز
ّ ه من إلا الخوف وعدم النفس عزة إلى ويدعو الذل الحديث يحارب كيف - ح   ؟  الل
ُ  رَضِيَ  - عَبَاسٍ  ابْنِ  ـ عَنِ 2 ّ ه  : فَقَالَ  يومًا  النبي خَلَْف  ُكنْتُ :  قَالَ  - عَْنهُمَا الل
عَلِمُكَ  ِإنّي غُلَامُ ، يَا" ِ  اْحفَْظ  كَلِمَاٍت  أُّ ّ ه ْ  الل ِ  اْحفَْظ  ، فَْظكَ َيح ّ ه ُ  الل لْ  َسْألتَ  ِإذَا ، ِتجَاهَكَ  َتجِْده ِ  فَاْسأ  ّ ه  ، وَِإذَا الل

ِ  فَاْستَعِنْ  اْستَعَنْتَ  ّ ه ّن   اعْلَمْ  ، وَ   بِالل َ  أ  ة مّ  نْ  عَلَي اْجتَمَعَتْ  لَوِ  الأُّ ْ  بِشَْيءٍ  يَنْفَعُوكَ  أ  ُ  بِشَْيءٍ قَدْ  ِإلَا يَنْفَعُوكَ  لِم ُ  َكتَبَه ّ ه  ، لَكَ  الل
نْ  عَلَي اْجتَمَعَتْ  ِإنْ وَ  ُ  قَدْ  بِشَْيءٍ  ِإلَا يَضَرُوكَ  لَمْ  بِشَْيءٍ  يَضَرُوكَ  أ  ُ  َكتَبَه ّ ه قْلَامُ  رُفِعَتِ  ، عَلَيْكَ  الل ُحُف  َجفَتِ  وَ  الأ   ". الّصُّ
 : القوسين بين من الصواب تخير - أ
 (الأمم - الإمام – الأمومة)                                                                       (: مةالأ) جمِـع -1
 (الُصحفة - الصحيفة – المُصحف)                                                  :  ( الُصحف)  مفـرد -2
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 (تجانس - تضاد – ترادف)                                                           :  (يضروك)و( ينفعوك) بين -3
 .بأسلوبك النص هذا معنى عن عبر - ب
 ؟( الُصحف وجفت الأقلام رفعت: )  قوله يدل علام - جـ
    ؟ ولماذا ؟ وحده نسأله الذى من – د
  ؟( غلام يا)  الرسول قول من المستفاد ما - هـ
  ؟ أزمة في وقع أو شيئا احتاج إذا المؤمن يلجأ من إلى - و
  ؟ نكرة جاءت لماذاو ؟( كلمات) بــ المقصود ما - ز
 .ذلك وضح ، الطفولة بمستقبل الاهتمام إلي سباقا الإسلام كان ـح 
 
 :الشاعر يقول ـ1

 ِ َ ب َ  يادِ ل َ ه َ و ِ  ااه ِ  يف ِ اــسَ ل ِ وَ  ين َ       ىمِ دَ  يف ِ ي َ دُ مج َ  اه ْ ق َ وَ  يبِ ـــــل َ  ِـوعُ دْ ي َ  اله ِ ف  يم
َ وَ  ْ خَ  ال َ ـي ِ  ر َ  ــنْ مَ  يف ِ يُ  ال ِ  بُ ح َ بـ ُ ادَ ل َ وَ       ه ِ  ال ِ حَ  يف ُ  يفِ ل َ  نْ إِ  ـبِ الح ُ  مْ ل َ ي  ميّ ت

 :  القوسين بين مما الصحيحة الاجابة تخير أـ
 ( هوايتها – أهويتها – أهواؤها)                                                            ( :            هواها) جمع ـ1
 ( لها الخضوع – لها والتعظيم الاعتزاز – لها والحب خلاصالإ)                   :         بـ توحي( يمجدها) كلمة ـ2
 ؟ الحب لهذا شرطه فما  الوطن حب إلى الشاعر يدعو – ب
 ؟ أجمل التعبيرين أي( أعجم كل يشبه – أعجم كل فوقه) - جـ
  عنه؟ تعرف وماذا ؟ النص قائل من ـ د
 :الشاعر يقول ـ2

ُ  ــنْ مَ وَ  َ  ارٌ دَ  هِ وِ ؤْ تــ َ ف َ       اهَ ِـَ فَْضل ـدُ ـحَ جْ ي َ حَ  نْ كُ ي َ ي ً و َ وْ فِـَ  اان ُ ق َ عْ أ   لُّ كُ  ه  مِ ج
َ أ   َ  مْ لــ َ ِـت ْ الطّ  ّن  أ   ر َ ي َ اــجَ  نْ إِ  ـر ُ ّش  عُ  ء َ       ـه ِ  اهْــآوَ ف ِ ناــَ كْ أ   ـيف َ  ـهِ ف َ ي َ ت ّ ر  مِـن
َ  نْ مَ وَ  ْ لِ ظْ ي َ  وْ أ   انَ طَ وْ الأ   م ْ ي َ ن ِ تَ       اــهَ قّ حَ  ىس ْ ج ُ ئ ُ  ه ُ ف َ حادِ الَ  ونُ ن ِ  اتِ ث َ ظْ أ  بـ  مِ ـلـ

  ؟( الحادثات) مفرد وما( فنون) بلفظة المراد وما( يجحد) معنى هات-أ
 ؟ للأبيات فهمك ضوء فى ذلك وضح ، عليها الدليل وذكرت قضية الأبيات عرضت – ب
  ؟ الأبيات فى والمضارع الثاني البيت فى الاستفهام أفاد ماذا - جـ
 .المعنى ذلك على الدال  البيت النص من باكت( رجالها أكتاف على إلا الأوطان ترتفع لا) – د
 :الشاعر يقول ـ3

َ  امَ وَ  ْ ي َ ـر ْوطَ  عُ ف َ إِ  انِ الأ  ُ جَ رِ  ال َ ال َ وَ      اه َ  ـلْ ه َ ي َ ت َ ر ّ   ـىق َ إِ  اُس الن ِ  ال ّ سُ ب  ــمِ ل
َ  نْ مَ وَ  َ ي ّ قَ ت ِ  بْ ل ّ  يف ِ الن ِ  يقَ شَ  ميِ ع ِ ب ُ آخَ  نْ ِـمَ  انَ كَ  اذَ إِ      ه َ  اه ْ غ َ ي ُ  ر َ م  مِ عّ ن

 .للنفي استفهاما ،(سعيد) مضاد ،( يصعد) مرادف نالبيتي من هات – أ
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 ؟ صاحبه على شقاء النعيم يكون ومتى ؟ نهضتها فى الأوطان تعتمد علام - ب
 .لرأيك علل ؟الأوطان بناء فى النساء دون( الرجال) استخدام فى الشاعر وفق هل - جـ
  ؟ موضعها فى( بسلم) توحي وبم ؟ بالأول الثاني البيت علاقة ما – د
  أفاد؟ وماذا ؟ الأسلوب نوع ما( رجالها إلا  الأوطان يرفع وما) - هـ
 المعنى. بنفس بيت اكتب(.. الحيوان من منزلة أقل الوطن فضل ناكر) -و
 ـ يقول الشاعر:4

ِ  وَمـَـنْ  ُ  َحيَوَانًا يَكُنْ       فَْضلَِـهَا فَيَْجـَحـدُ  دَارٌ  تــُؤْوِه ْعجَمِ  كُلُّ  فَِـوْقَه  أ 
 َ لــ َ  مْ أ  ّن   تَِـر َ  أ  َ  ِإنْ  الّطيْـر ُ  َجاــء ـه ْكناـَـفِـهِ  فِـي فـَـآوَاهْ      عُّش   يَتَرَنِّـم أ 

ْ  وَمَنْ  ْوَطانَ  يَْظلِم وْ  الأ  ُ       َحّقــهَا يَنْسَى أ  ْظـلـَمِ  الَحادِثَاتِ  فُنُونُ  َتجِئْه  بـِأ 
 تخير الصواب مما بين القوسين: - أ
 (يهدم - ينكر – يظلم – يخون)                                                         :          مرادفها( يجحد) ـ1
 (كانف - كنافة – كنيف – كنف)                                            :               مفردها(  أكناف) -2
 (الذم - اللوم – التحقير – الإساءة)                                          :       يفيد تعبير( أعجمي كل فوقه) -3
 ؟ الوطن فضل جحود مظاهر ما -ب
 ؟ حقها نسيان أو الأوطان ظلم نتيجة الأبيات من وضح -جـ 
 ؟ قبله بما الثاني البيت علاقة ما – د
 ؟ وطنه الإنسان يظلم كيف - ه
 ؟ وطنه فضل يجحد لمن الشاعر رسمها التي الصورة ما – و
 ؟ الثاني البيت فى الاستفهام من الغرض ما – ز
 ؟( الحادثات فنون تجئه – وطانأال يظلم من – دار تؤوه من) : قوله فى الجمال ما – ح
 ؟( أظلم – آواه – يترنم) قوله يدل علام – ط
 :الشاعر يقول ـ1

َلـــْــبِي يَمجِدُهَا      دَِمى وَفِي لِساـَـنِي فِي هَوَاهَا بِلَادِي َمِي لهَا ِـووَيَْدعُ  ق  ف
َ  وَلَا ُ  ُيحِبُ  لَا مـَـنْ  فِي َخيْـر ُـبِ  حَلِيفِ  فِي وَلَا      بـِلَادَه ُتَيّم لَمْ  ِإنْ  الح  ي

 أـ تخير الصواب مما بين القوسين:
 حبها( –نسيمها  –ـ معنى )هواها(: )جوها 1
 يرفعها( –يحقرها  –ـ مضاد )يمجدها(: )يعظمها 2

 ب الشاعر لوطنه. وضح ذلك.ب ـ في البيت  الأول مظاهر ح
 ما الجمال في قول الشاعر )يمجدها قلبي(؟جـ ـ 

 أكمل. د ـ كلمة )يتيم( توحي بـ ...............
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ّ ه بحفظها من مبتدأ  العالمجذابة وممتعة لكل محبيها ، غنية بمأثوراتها ، وهى أخلد لغات  العربيةـ "إن لغتنا 1 تعهد الل

ية .. فعلينا الاعتزاز بها وإكرام أهلها ،  احمفتالـكون إلى منتهاه ، وهى   لنؤكدلفهم القرآن الـكريم والسنة النبو
 عروبتنا". 

 : ب ـ استخرج من العبارة.                                    أـ  أعرب ما تحته خط
 .وزنه ـ اسم مفعول                                     .واذكر فعله ـ اسم فاعل

 .ـ أسلوب تفضيل وعين المفضل عليه                                        وزنها.مبالغة صيغة ـ 
 وزنه. ـ اسم آلة                                       واذكر فعله.ـ اسم زمان

 كيف تكشف عن كلمة )عروبتنا(؟ -جـ 
 هات من الفعل )اجتمع( اسم مكان في جملة من إنشائك. -د
ّ ه قائداً مخلصاً ينادى  شامخةالرسالات ، وملتقى الحضارات ، تقف  موطن مصرـ "بلدنا 2 أمام التحديات منحها الل

يقاف رحى الحرب لينعم العالم  رغبة بالسلام لا الاستسلام ،ويسدى نصائحه وتوجيهاته وتحذيراته لسفاح الدماء في إ
إنسان الأمن  كلة أرغد ومستقبل مأمول لينال فيه بالسلام ، وفى الوقت نفسه ينادى باستثمار الطاقات لتوفير حيا

 والرخاء".
 : ب ـ استخرج من العبارة.                                            أـ  أعرب ما تحته خط
 وحدد فعله.ـ اسم مفعول                       .وآخر لفعل غير ثلاثي ـ اسم فاعل لفعل ثلاثي

  .وعين فعله ـ اسم تفضيل                                                   وزنه. ـ اسم مكان
 وعين نوعها.اسم آلة ـ 

  :المطلوب أجب حسبجـ ـ 
 .هات صيغة المبالغة من الفعل واذكر وزنها                    الطلاب الغائبين.  أنذر المدير -
 . المكان من الفعل واذكر وزنه صغ اسم            الأوائل إلى الحبشة.  هاجر المسلمونـ 
يق الوحيد  أركانالفلسطينية فزلزلت  الانتفاضةـ " انطلقت 3 الغاصبين اليهود فقد أيقنوا أن الـكفاح المسلح هو الطر

ية   لا تنال إلا ببذل الدماء رخيصة في سبيلها ، وأعظم شيء أن يموت الإنسان غاليةلرد الوطن المغتصب فالحر
 ً    فالاستشهاد هو مفتاح الجنة ، والنصر صبر ساعة".في سبيل حقه  شهيدا

 : ب ـ استخرج من العبارةأـ  أعرب ما تحته خط.                                 
 .واذكر فعله وزنه ـ اسم تفضيل                                     .وزنها صيغة مبالغةـ 

 واذكر فعله. ـ اسم فاعل        .                      واضبط فعلهـ اسم مفعول 
 واسم الفاعل منه....................واسم المفعول................ ........أكمل: الفعل)انطلق( مصدره:.. -جـ 

 .د ـ في أي مادة تكشف عن )الـكفاح(
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ن حاولوا غزوه، على كل المعتدين الذيالمصري والجيش  الشعب ـ "التاريخ المصري حافل بالانتصارات التي حققها3
ً وقد شهد ، وليس هناك موقع في بلادنا إلا  ويمضى إلى  الخيبةعلى عدو مغرور أجبرته بلادنا على أن يجر أذيال  نصرا

 ً  تاركاً قتلاه وأسراه". بلاده مهزوما
 : ب ـ استخرج من العبارةأـ  أعرب ما تحته خط.                                         

 واذكر فعله وزنه ـ اسم مفعول                                          ين وزنه.وب ـ اسم مكان
  واذكر فعله. ـ اسم فاعل لفعل غير ثلاثي                             .واذكر فعله وزنه ـ اسم فاعل لفعل ثلاثي

 مبالغة من الفعل) شهد(. العالم كله ........ على انتصاراتنا.                           صيغة  -جـ 
 هات المطلوب في جملة من عندك: -د

 ......................اسم تفضيل من الفعل )قوى(. - ..................ـ اسم آلة من )فرم(
المتبادلة بين شعوبه، فلا موضع فيه للمنعزلين.. والحكومة الواعية أحرص من غيرها في  المصالحـ " العالم اليوم تحكمه 4
ً  جاهدة لاستنهاض الهمم وتسعىحقيق هدفها المنشود لرخاء شعبها ، ت في ارتفاع المستوى المعيشي للجميع ، مع  أملا

 ".القلوبحذرها الشديد من تلوث الضمائر وارتكاب النقائص فهل لمفتاح الرخاء إلا قناعة النفوس ونقاء 
 : استخرج من العبارة ب ـأـ  أعرب ما تحته خط.                                  

 وآخر من فعل غير ثلاثي. ـ اسم مفعول من فعل ثلاثي      اسم فاعل من فعل ثلاثي وآخر من فعل غير ثلاثي.ـ 
 ـ اسم آلة وزنه.                                 ـ اسم تفضيل واذكر فعله.
 وزنها.  مبالغةـ صيغة                                   ـ اسم مكان واذكر فعله.

 .على الشدائد(صبّار بين نوع المشتق الذي تحته خط )المؤمن  -جـ 
ً لقدرته الإنسانللصراع يأخذ منها  ميدانـ " حياة الناس 5 ً لثقته بنفسه فلا موضع فيها لمهزوم ، وفقا ولا  ، وتبعا

ى مستوى أرفع وحينئذ تفتح الحياة له منال فيها لـكسول، وإنما الموضع فيها للواثق بنفسه الذي يسعى لحياة أفضل وإل
 ".تفاؤلهبمفتاح من  أبوابها

 : ب ـ استخرج من العبارةأـ  أعرب ما تحته خط.                                 
 وأعربه. ـ اسم مفعول                                  ـ اسم فاعل واذكر فعله.

  .ـ اسم آلة واذكر نوعها                                  .ثم زنها ـ صيغة مبالغة 
 واذكر فعله.ـ اسم تفضيل 

 الواثق بنفسه أفضل ...........................                أكمل الجملة بـ )مفضل عليه(. -جـ 
 ـ مصر ................. العرب لبحث قضاياهم                ضع مكان النقط )اسم مكان( مناسب.    
ياً لا يمكن أن  الشبابإن إعداد  ـ "6 ية عقيدتهم، وذلك بتعلمهم أصول الدين وقواعده، والعمل  يتحققفكر إلا بتقو

لإعداده الفكري، وأن  الحقيقي على الإلمام الكامل بجوهره وقيمه.. وليعلم كل شاب أن قوة عقيدته هي المقياس
ً إدراك المفاهيم الصحيحة هو الأفضل إذا ما كان   قيم روحية وخلقية مستمدة من تراثنا الديني المجيد". على قائما

 : ب ـ استخرج من العبارة                                      أـ  أعرب ما تحته خط.
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 اسم مفعول واذكر فعله. -                                     .ـ اسم فاعل واذكر وزنه
 ـ اسم تفضيل وبين المفضل.                                       .اسم آلة واذكر وزنه -

 وزنها. ـ صيغة مبالغة
 صغ من الفعل )سعى( اسم مكان في جملة مفيدة. -جـ 
 .......... أكمل.نكشف عن معنى كلمة )الإلمام( في مادة  -د
ّ ه به 7 يفقد الإنسان  عن الوجود، العقللزينة ونعمة، لـكن عندما يغيب هذا  الإنسانـ " إن العقل الذي حبا الل

ويتحول من شجرة مثمرة، وارفة الظل كثيرة الثمار إلي أغصان يابسة سقطت ثمارها بلا أدني  خيراتهصوابه، ويبدد 
 للناس والمجتمع". فائدة
  :ب ـ استخرج من العبارةأعرب ما تحته خط.                                       أـ 

 وآخر من فعل ثلاثي. اسم فاعل من غير ثلاثيـ                                           وزنه.  ـ اسم تفضيل
 واذكر فعله. ـ اسم مفعول                                          وزنها. ـ صيغة مبالغة

 .ميز اسم الفاعل فيما تحته خط         ؟     دافعأما لهذا البلاء من  -عن حقك وحق كل مظلوم.   دافع -جـ ـ 
 مصر ...........................العرب لبحث مشكلاتهم.                  ضع اسم مكان. -د 
في المؤمنة الأمم ، لا يقاس بمدى تسليحها، فالأمر موقوف علي خدمتها للبشرية جميعها ومساهمة مصر  تقدم ـ "إن8

 ، أمر جدير بالاحترام ، فهي مأوى الأحرار". العالماستقرار 
  :ب ـ استخرج من العبارةما تحته خط.                                       أعربأـ 

 وزنها. ـ صيغة مبالغة                                      .واذكر فعله ـ اسم فاعل
 وزنه. واذكر فعله اسم مكانـ                     . واذكر فعله ـ اسم مفعول من فعل ثلاثي

 .الآلة من الأفعال الآتية )طرق ـ ذاع(هات اسم ـ 1 -جـ 
 ليس(؟ –لماذا لا يصاغ اسم التفضيل من الفعلين )فني  ـ2     
ً المجتمع الفاضل لابد أن يكون كل فرد فيه أشد  نبنيـ " لـكي 9 من غيره بالنهوض بواجبه في صياغة عالم جدير  وعيا

من  العظمىيتمتعون بأفضل الثقافات لاستجابوا للنداءات  الأمةولو أن أفراد  هذه ، بأن يحيا فيه الإنسان أعز حياة 
 المسئولين والمخلصين من الشعب إلى تنظيم النسل"

  :ب ـ استخرج من العبارةأـ أعرب ما تحته خط.                                      
 .اسم مفعول وزنه -                                      اسم فاعل وبين نوعه. -
 وزنه. مصدراً لفعل غير ثلاثي -                                         صيغة مبالغة وزنها. -
 .اسمي تفضيل وزنهما -

 )اجتمع( صغ من هذا الفعل اسماً للمكان وآخر للزمان في جملتين مختلفتين. -جـ 
 فعل اسماً للآلة في جملة من عندك.)خزن( صغ من هذا ال -د

 غ من الفعل أسلوب تفضيل في جملة من تعبيرك.هـ ـ )لا يغدر( ص



 

 

 ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة

 انيأ/حممد حسن احللو 

صَّ
ال

ُف ا
ث

ال
لث

 
ي

ِد
َدا

ِع
إِل

ا
 

أبناؤها متعاونون ، كبيرة تقوم على الود والحب فلا موضع فيها للحقد أو الـكراهية  أسرة ـ "مصر وطننا الحبيب إنه11
ّ ه  حاولواوكم حاقدين ، الناس على التضامن  أحرصشعبها كريم  فهم   ". مخذولينالوقيعة بينهم فردهم الل

  :ب ـ استخرج من العبارةتحته خط.                                         أعرب ما أـ 
 واذكر فعله. اسم مفعول -          وآخر من فعل ثلاثي. ـ اسم فاعل من فعل غير ثلاثي

  عله.واذكر ف اسم تفضيل -                                       واذكر وزنه.اسم مكان  -
 وفعلها. كر وزنهاصيغة مبالغة واذ  -

 الفعل )استودع( صغ منه اسم مفعول، واسم زمان وضع ما تأتى به في جملتين من تعبيرك. -جـ 
 )ما أفصح المذياع حين يتحدث في المذياع( بين نوع كلمة المذياع في الجملة. -د

ّ ه على مصر بموقع متميز جعلها11 هبها نيلا عظيما على وو الصفاتالحضارات ومنح شعبها أجمل  ملتقى ـ "أنعم الل
ّ ه".مهزوموكم من جهول أراد مصر بسوء فرجع  الاستقرار ضفافه عاش شعبها حياة مسالمة يميزها  ا بفضل الل

  :ب ـ استخرج من العبارةأعرب ما تحته خط.                                    أـ 
 مفعول واذكر فعله.اسم  -                   اسم فاعل لفعل غير ثلاثي واذكر فعله. -
 .واذكر فعله اسم تفضيل -                                  اسم مكان واذكر وزنه. -
 ا.واذكر وزنه صيغة مبالغة -

  الفعل )رأى( صغ منه اسم آلة وضعه في جملة.جـ ـ 
لصف العربي العربي أمام شعوب صامدة من أجل استقامة ا الأمنيهدد  خطرا ـ "مازالت الأطماع الخارجية12

 ."لأممالأعداء لأن الأمة كلها تحتاج إلى كل نصير للحق من أجل غد مأمول وموقع متميز بين ا تجمعلمواجهة 
  :ب ـ استخرج من العبارةأعرب ما تحته خط.                                    أـ 
 اذكر فعله.ـ اسم مفعول ووآخر من فعل ثلاثي.           اسم فاعل لفعل غير ثلاثيـ 

 ـ صيغة مبالغة واذكر وزنها.                                    ـ اسم مكان واذكر وزنه.
 جـ ـ أكمل النقاط بما هو مطلوب بين القوسين:

 )اسم تفضيل مناسب(     ـ الخير.......................الشر.                 1
 )اسم مكان(               ـ حمام السباحة.................السباحين.2
 )صيغة مبالغة(   ـ عرفت العدو..........................             3

يق الموصل إلى النجاح والشعلة التي تهدي الحائرين في 13 ـ " العلم مقصد العقلاء وهو المصباح الذي ينير الطر
في النهوض بالأمم وفي القضاء  تأثرا والعلم أشدترفع مكانته  إرادةوهو القدير على أن يعطي الشخص  الحياةدروب 

 الضعفاء الهائمين على وجوههم في صحراء الحياة المملوءة بالمتناقضات". سلاحعلى التخلف فما أقبح الجهل لأنه 
  :ب ـ استخرج من العبارةأعرب ما تحته خط.                                    أـ 

 ـ اسم مفعول واذكر فعله.              عل غير ثلاثي.ـ اسم فاعل لفعل ثلاثي وآخر لف
 .وبين وزنه ـ اسم آلة                                     ـ اسم مكان واذكر وزنه.
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 .واذكر فعله ـ اسم تفضيل                                  ـ صيغة مبالغة واذكر وزنها.
 اسم مفعول واكتب الجملة صحيحة المعنى.الفعل  صغ من                       المسلم يرجو أهدافا نبيلة. جـ ـ 
متفائلا شكورا يتفانى في أداء عمله ويسارع إلى الدفاع عن وطنه حاملا مدفعه غير هياب  راضياـ"يعيش المؤمن 14

ّ ه أبر بهم وأحنى عليهم منه ويستمد ، على أولاده  لا يخاف ّ ه وحده والل يمانه بالخلود قوته  المؤمنفالرزق بيد الل من إ
وباستشهاده تكون الجنة له المسكن المبتغى والملتقى الموجود  مجهولةفحياته ليست هذه الأيام المعدودة ونهايته ليست 

 بالأحبة".
  :ب ـ استخرج من العبارةعرب ما تحته خط.                                      أـ أ

 واذكر فعله. ـ اسم مفعول               اثي.ـ اسم فاعل لفعل ثلاثي وآخر لفعل غير ثل
 ـ اسم آلة وبين وزنه.                                           ـ اسم مكان واذكر وزنه.

 ـ اسم تفضيل وحدد المفضل.                                   ـ صيغة مبالغة واذكر وزنها.
 في أي مادة تكشف عن )يستمد(؟ -جـ 

 ى( صغ من الفعل اسما للزمام واسما للمكان في جملتين من تعبيرك.دـ )التق
 هـ ـ )أعان( صغ من الفعل صيغة مبالغة في جملة من تعبيرك.

 وـ )كافأ المدير أبناءنا الفائقين( ابن الفعل للمجهول وغير ما يلزم.
 زـ )فاعل ـ فَعِل ـ فعول ـ مفعول( صنف هذه الأوزان حسب مشتقاتها. .

ثر عن إمام الدعاة الشيخ الشعراوي ـ "مما 15 ية لمن لا يمتلك قوت يومه قولهأُّ ية لمن لا يدفع القوة ، : لا حر ولا حر
مدفع تقذف به الباطل وفأس تقلب به الأرض وتوفر الطعام  المقهورةالقامة حتى يكون للشعوب  تعتدلبالقوة ولن 

ّ ه على الشيخ الإمام في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ".فسلام ا، خفاقة  العدلالحق وتعلو راية  صوتعند ذلك يرتفع   لل
   :ب ـ استخرج من العبارةأعرب ما تحته خط.                                      أـ 
 .ـ اسم مفعول واذكر فعله                          اسم فاعل لفعل ثلاثي واذكر فعله.ـ 

 ـ اسم تفضيل واذكر فعله.                                  ـ صيغة مبالغة واذكر وزنها. 
 ـ اسمين للآلة أحداهما قياسي والآخر سماعي.

 من أي المشتقات ما تحته خط:ـ 1 -جـ 
 الأحكام.                                مستخرجالقرآن الـكريم ـ 2
        المهاجرين من مكة إلى المدينة. مستخرجالصيف ـ 3

 .في جملة من تعبيرك  من الفعل السابق اسم الزمان هات(استقبل (-د
يمانه على تجاوز  مهيأالفطن أن المصري  شبابناـ "يعرف 16 وهو ، وتحقيقها  الصعابلقدراته ليصنع المعجزات قادر بإ

 فيه الماضي والمستقبل ". أبصر أقدر الناس على تحملها إذا نظر بمنظار
  :ب ـ استخرج من العبارة                     أعرب ما تحته خط.                 أـ 

 ـ اسم مفعول واذكر فعله.               ـ اسم فاعل لفعل ثلاثي وآخر لفعل غير ثلاثي.



 

 

 ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة

 انيأ/حممد حسن احللو 

صَّ
ال

ُف ا
ث

ال
لث

 
ي

ِد
َدا

ِع
إِل

ا
 

 ـ اسم تفضيل واذكر فعله.                                   ـ صيغة مبالغة واذكر وزنها.
 جملتين من تعبيرك.( صغ من الفعل اسم زمان واسم مكان في هبط) -جـ 

 د ـ )لا يخون( ضعها في أسلوب تفضيل.
واسعة وحذرة نحو التقدم وهي تسير مرفوعة الرأس شامخة البنيان غير مكترثة  خطواتـ " لقد تقدمت مصر 17

يعلم الدور الذي تقوم به لخدمة السلام والاستقرار في العالم في  المتخاذلينبالمعترضين و يقدر العالم مركز مصر و العالم و
 الـكثير من دول العالم".  تسبقمصر بميزان الاخلاق والإنسانية فإنها  أعمالوإذا وزنت 

  :ب ـ استخرج من العبارةأعرب ما تحته خط.                                       أـ 
 ـ اسم مفعول واذكر فعله.               وآخر لفعل غير ثلاثي. ـ اسم فاعل لفعل ثلاثي 

 .ـ اسم آلة وبين وزنه                                      م مكان واذكر وزنه.ـ اس
 ـ صيغة مبالغة واذكر وزنها.

 جـ ـ الساعة الحادية عشر مخرج الطلاب من الامتحان )مخرج(:  )اسم مكان ـ اسم زمان ـ اسم مفعول( تخير.
 صوب الخطأ في العبارة السابقة.     )هل داعي الشباب إلى الحق؟(                          –د 
ّ ه موقعا جميلا ومناظر خلابة  مدينةـ "أسوان 18 ّ ه أعطاها الل يعيش أهلها  تجذبمحروسة من الل انتباه كل زائر و

يظهر معدنها ازدحامفي السراء والضراء وهي من أكثر المدن  متعاونين ا بالسكان وكثرة السائحين فيها مقياس لجمالها  و
 الشدة."الأصيل وقت 

  :ب ـ استخرج من العبارةأعرب ما تحته خط.                                      أـ 
 ـ اسم مفعول واذكر فعله.              وآخر لفعل غير ثلاثي. ـ اسم فاعل لفعل ثلاثي 

 .ـ اسم آلة وبين وزنه                                     اذكر وزنه.وـ اسم مكان 
 واذكر فعله. وحدد المفضلـ اسم تفضيل                                   واذكر وزنها. مبالغة  ـ صيغة
 في جملتين من تعبيرك. اسم مكان (ثوى)اسم فاعل، ومن الفعل  (ضرّ  (صغ من الفعلجـ ـ 
 .جملة ى به فىالثانية اسم فاعل واسم مفعول، وضع ما تأت هات من الأولى اسم تفضيل، ومن (نسترد ـحرص د ـ )
المشروعات التي تكون  ليقيموا الأعمالتعمل مصر على جذب استثمار الأموال وتذليل العقبات أمام رجال ـ "19

 ولتكون مصر مركزا متطورا لصناعات اليوم والمستقبل". القوميلتدعيم الاقتصاد  معوانا
  :ستخرج من العبارةب ـ اأعرب ما تحته خط.                                       أـ 

 ـ اسم مفعول واذكر فعله.                                   ـ اسم فاعل لفعل غير ثلاثي
 ـ صيغة مبالغة واذكر وزنها.                                      واذكر وزنه. مكان ـ اسم
 )استراح( اجعل الفعل للتفضيل في جملة من عندك.ـ  جـ

 ث للأرض بالمحراث( بين نوع كلمة محراث في الكلمتين.د ـ )الفلاح محرا
 )الأرض مستخرج البترول( حدد نوع المشتق في العبارة السابقة.هـ ـ 
 من معلمه( ما تحته خط اسم فاعل. صوب الخطأ في العبارة السابقة. مختار)الطالب وـ 
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ّ ه الطبيعة للإنسان 21 أشاع فيها  نفسها فيها من نعم ولـكن الإنسان بجمالها الجّذاب ويسعد بم ليتمتعـ "لقد ذلل الل
يق السيارة والمصنع وما يتم استخدامه من مبيد حشري فعمت الأمراض فهب العلماء  إلى  داعينالتلوث عن طر

 أروع من البيئة الملوثة". النقية حماية البيئة فهل من مستجيب لهذه الدعوة ؟ حيث إن البيئة
  :ب ـ استخرج من العبارة                              أعرب ما تحته خط.            أـ 

 واذكر فعله. ـ اسم مفعول                    لفعل غير ثلاثي.ـ اسم فاعل لفعل ثلاثي وآخر 
 .وبين وزنه ـ اسم آلة                                           واذكر وزنه. ـ اسم مكان

 ـ اسم تفضيل وحدد المفضل والمفضل عليه.                                        ـ صيغة مبالغة واذكر وزنها.
 جـ ـ عين المشتق في المثالين وبين نوعه وزنه:

 .ـ العلم معوان على الصعوبات1
 .التقصير معول التخلف -2

بحياتي مثلك  زهرة في بستانها ولـكنه توقف منصتا لهمسها حيث قالت :لقد خلقت لأستمتع لقطفـ" تقدم طفل 21
الحفاظ على حياة الكائنات قال: ولـكنك مخلوقة لأمتع حواسي بك في حجرتي إنك حساسة جدا قالت:  صفةفنعم 
 العطر والجمال."  كلهأنانية في حياتك فاتركني أمنح الوجود  أشدإنك 
  :ةب ـ استخرج من العبارأعرب ما تحته خط.                                           أـ 

 ـ اسم مفعول واذكر فعله.                    ـ اسم فاعل لفعل ثلاثي وآخر لفعل غير ثلاثي.
 اسم تفضيل واذكر فعله.ـ                                         واذكر وزنها.ـ صيغة مبالغة 

 له على تجاربه.....….….........كـ….........…..القرن الماضي على….......…… اعتمد عالم الفلك في -جـ 
 ـ صيغة مبالغة من الفعل )أعان(. ـ اسم آلة من الفعل )جهر()طلع( ضع مكان النقط ـ اسم زمان من الفعل 

 
 
 : القوسين بين مطلوب هو بما أجب -1
 .يستجاب الفعل من المفعول اسم هات                                  .  المخلص دعاء يستجاب -أ

 .عليه والمفضل التفضيل اسم حّدِد               .          المهمل من بالنجاح أولى المجتهد -ب
 : النحوي الخطأ صوِّب -2
                               .                                            الخير في ساعي المؤمنـ أ 

بيع في الأرضب ـ   . الشتاء من  أخضر الر
 : يأتي فيما القوسين بين مما الصحيحة ةالإجابتخير  -3
 (               ساعيًا  -  ساعي -   ساعٍ )                                                           .     الخير في........  كن -أ

بيع في.......   الشجرة -ب يف من الر  (خضراء -  أخضر  - خضرة أشد)                                   .  الخر
 . التغيير إلى يحتاج ما وغير ، آلة اسم السابقة  الجملة في بالفعل استبدل( المعرفة باب تفتح القراءة) -4
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 : يلي فيما  الصحيحة غير العبارة أمام( X) وعلامة ، الصحيحة العبارة أمام( √) علامة ضع ـ5
 )            (                          .(عاد) الفعل من زمان اسم( موعد.   ) ظهرًا المدرسة من رجوعنا موعد -أ

 )            (                   .   ( بشّر) الفعل من مبالغة صيغة( بشير.    ) للمظلوم بالخير بشير الحق ظهور -ب
 )            (                               (.         حبّ ) الفعل من فاعل اسم( محبّ .   )  للخير محّب   إني -جـ 
 : عبارة كل أمام مطلوب هو بما أجب ـ6
 .تفضيل اسم خط تحته مما صغ                 .  القاهرة سماء في ترتفع الأزهر الجامع مئذنة ـأ

 .نكرة فاعل اسم خط تحته مما صغ                  .        دائمًا الخير إلى يسعى القلب صافي -ب
 : يلي فيما القوسين بين مما الصواب تخيّر ـ7
 (مفعول اسم  - مكان اسم  - زمان اسم)                       : خط تحته ما.    الصحراء من مستخرج البترول  أـ

يق ب ـ  (زمان اسم  - مكان اسم -  آلة اسم)                   :خط تحته ما.  الجبل قمة إلى مصعدنا الصخري الطر
 : عبارة كل أمام بمطلو هو بما أجب ـ8
 . تعبيرك من جملة في( ارتقى) الفعل من زمان اسم هات أـ

 (الخطأ صوّب. )  مكان اسم(  : مجتمع)                        .  للمناقشة بهم مجتمع الطلاب ب ـ
 .وابالص تخيّر (ناذر  -  أنذر  -   نذر)                           :   فعلها مبالغة صيغة( نذير)جـ ـ
 : يلي فيما مطلوب هو عما أجب ـ9
 .السابقة الجملة في الفعل من مفعول باسم الجملة وأكمل الفاعل نائب قّدِم                    ( . الحجرة أضيئت) أـ

 .تفضيل أسلوب إلى الجملة هذه حوّل .               (بالعلم الأبناء اهتم)ب ـ 
 .زمان اسم الثانية وفي ، مكان اسم الأولى في يكون بحيث جملتين في(أوى) الفعل ضع جـ ـ 
 : أمامه مطلوب هو ما يلي فيما النقط مكان ضع ـ11
 (.اجتاز)الفعل من فاعل اسم      .  بتفوق الامتحان.......   المجتهد أـ

 .(مشتق آلة اسم)          ..........  الطالب يستخدم ب ـ
ّ ه بعناية........   مصرجـ ـ    .     (صينت) الفعل من مفعول اسم            . الل
 (.رحم)الفعل من مبالغة صيغة                     .........   الأمهات دـ
 : يلي فيما  الخطأ صوِّب ـ11
 .بلده لخير ساعي المخلص المواطنب ـ                                         .السماء من أزرق البحر أـ

 :   يلي فيما القوسين بين لتيا العبارات صوّب ـ12
 . قياسي آلة اسم خط تحته ما                                       .   بفأسه الفلاح امسكأـ 

ية مدينة عن ازدحامًا أكثر القاهرة مدينة ب ـ  .مفعول اسم خط تحته ما     .  الإسكندر
 .    فاعل اسم خط تحته ما                                 .   عمله من مقال الموظف جـ ـ
 .(نعم)فاعل خط تحته ما                       .   ودقة بإمعان تقرأه ما تفعله ما نعمد ـ 



 

 سلسة مراجعات

 

 

 

 

 في اللغة العربية

 لتعبرياة راسك

 الإعداديةلمرحلة ل

 إعداد 

 األستاذ / حممد حسن احللواني
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 ٍت ِٕه وزبثخ ثشل١خ فؿ١ٍه ثب٢رٟ : ـ ئرا ُط
 ـ وزبثخ ِٛضٛؼ اٌجشل١خ فٝ ِٕزظف اٌجشل١خ . 2وزبثخ اسُ اٌّشسً ئ١ٌٗ ٚؾٕٛأٗ فٝ أؾال٘ب .          ـ1
 ـ ال ٠ض٠ذ ِٛضٛؼ اٌجشل١خ ؾٓ ثضؽ وٍّبد ثس١طخ .4           ـ وزبثخ اسُ اٌّشسً ٚؾٕٛأٗ أسفً اٌٛسلخ . 3

 اوزت ثشل١خ..........:ّٔبرط ٌٍجشل١خ:  ـ          

 رٕٙئخ ثبٌٕغبػ                                                   رٕٙئخ ثبٌؿٛدح ِٓ اٌؾظ     
 
 
 
 
 
 
 
 شىش اٌّؿ١ٍّٓ                                                   رؿض٠خ  
 
 
 
 
 
 
 
 رٕٙئخ ثبٌؿ١ذ                            رٕٙئخ ثبٌضفبف                         
 
 
 
 
 
 
 ٌشئ١س اٌؾٟ رؾضٗ ؾٍٝ ٔػبفخ اٌؾٟ          ٌذؾٛح طذ٠ك ٌه ٌض٠بسح ِظش                        

 
 
 
 
 
 
 شىش ٌىً شبة سبُ٘ فٟ ٔٙضخ ثالدٖ                    رٕٙئخ ألؽذ صِالئه ٌؿٛدرٗ ِٓ سؽٍخ ؾالط  

 
 
 
 
 
 

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ..اٌؿٕـــــــــــٛاْ / ...........

 .وأسق التهاًي أجول األهاًي           
 ً / ............. اٌّشِس                              
 اٌؿٕٛاْ / .............                              

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ..اٌؿٕـــــــــــٛاْ / ...........

 .حج هبشوس ورًب هغفىس           
 ً / ............. اٌّشِس                              

 اٌؿٕٛاْ / .............                              

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ..اٌؿٕـــــــــــٛاْ / ...........

 جزاكن اهلل خيشا علً هجهىدكن هعٌا      
 ً / ............. اٌّشِس                              

 اٌؿٕٛاْ / .............                              

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ..اٌؿٕـــــــــــٛاْ / ...........

................................................ 
 ً / ............. اٌّشِس                              
 اٌؿٕٛاْ / .............                              

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ..اٌؿٕـــــــــــٛاْ / ...........

................................................ 
 ً / ............. اٌّشِس                              
 اٌؿٕٛاْ / .............                              

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ..اٌؿٕـــــــــــٛاْ / ...........

................................................ 
 ً / ............. اٌّشِس                              
 .....اٌؿٕٛاْ / ........                              

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ../ ...........اٌؿٕـــــــــــٛاْ 

................................................ 
 ً / ............. اٌّشِس                              
 اٌؿٕٛاْ / .............                              

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ..اٌؿٕـــــــــــٛاْ / ...........

................................................ 
 ً / ............. اٌّشِس                              
 اٌؿٕٛاْ / .............                              

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ..اٌؿٕـــــــــــٛاْ / ...........

................................................ 
 ً / ............. اٌّشِس                              
 اٌؿٕٛاْ / .............                              

 ................ً ئ١ٌٗ / اٌّشَس
  ..اٌؿٕـــــــــــٛاْ / ...........

................................................ 
 ً / ............. اٌّشِس                              
 اٌؿٕٛاْ / .............                              
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 ـ شخظ١خ : ث١ٓ اإلخٛح ٚاألطذلبء.2ـ ؽى١ِٛخ: ث١ٓ اٌّظبٌؼ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّٛاط١ٕٓ.   1اؾٙب: ـ أٔٛ
 ـ ّٔٛرط سسبٌخ ضىش ػٍٝ رٕٙئخ ثبٌؼ١ذ )ضخػ١خ(        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :............ـ اوزت سسبٌخ
 اؾززاس ؾٓ رظشف أسبء ٌظذ٠ك ٌه . ـ1
 

 
 
 
 
 
 
 
 اٌس١بؽ١خ ثّظش. ـ ئٌٝ طذ٠ك ٌه رذؾٖٛ ف١ٙب ٌض٠بسح اٌّؿب2ٌُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ ئٌٝ أخ١ه اٌزٞ ٠ؿًّ فٟ دٌٚخ ؾشث١خ ٌزطّئٓ ؾٍٝ أؽٛاٌٗ.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /..................غذ٠مٟ اٌؼض٠ض
 اٌسالَ ؾ١ٍىُ ٚسؽّخ اهلل ٚثشوبرٗ

 رؾ١خ ط١جخ ٚثؿذ....،،،
 ٕٙئزه ٌٟ ثؿ١ذ...............أْ أرمذَ ٌه ثخبٌض اٌشىش ٚؾػ١ُ اٌزمذ٠ش ٌز يسرني      

 أؾبدٖ اهلل ؾ١ٍه ٚؾٍٝ أفشاد أسشره اٌىش٠ّخ ثبٌخ١ش ٚا١ٌّٓ ٚاٌجشوبد            
 ٚوً ؾبَ أٔزُ ثخ١ش                                  

   َ                                                                     2116رؾش٠شا فٟ ....../......./
 /............. اٌّخٍع

 /..................غذ٠مٟ اٌؼض٠ض
 اٌسالَ ؾ١ٍىُ ٚسؽّخ اهلل ٚثشوبرٗ

 رؾ١خ ط١جخ ٚثؿذ....،،،
....................................................................................................

......................................................................... 
                                  ................................ 

 َ                                                                       2116رؾش٠شا فٟ ....../......./
 /............. اٌّخٍع

 /..................غذ٠مٟ اٌؼض٠ض
 سالَ ؾ١ٍىُ ٚسؽّخ اهلل ٚثشوبرٗاٌ

 رؾ١خ ط١جخ ٚثؿذ....،،،
....................................................................................................

......................................................................... 
                                 ................................ 
 َ                                                                       2116رؾش٠شا فٟ ....../......./

 /............. اٌّخٍع

 /..................اٌؼض٠ض أخٟ
 اٌسالَ ؾ١ٍىُ ٚسؽّخ اهلل ٚثشوبرٗ

 رؾ١خ ط١جخ ٚثؿذ....،،،
....................................................................................................

......................................................................... 
                                  ................................ 

 َ                                                                       2116ٟ ....../......./رؾش٠شا ف

 /............. أخٛن
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 َكرَّاَســــــة التَِّعــــــــــِبري امَلِرَحــَلة اإلِعـــــَداِديَّة

 ُعِنُقود اجُلَمان ِفي اللَُّغة الَعَرِبيَّة أ/ ُمَحمَّد َحَسن احَلَلَواِني

 
 

 ـ ٍٔغأ ٌىزبثزٙب ٌزٕج١ٗ غ١شٔب ئٌٝ شٟء ط١ت ف١فؿٍٗ أٚ رؾز٠شٖ ِٓ شٟء ضبس ف١زغٕجٗ.
 عٍّٙب ٌٙب ئ٠مبؼ ِٛس١مٟ.ـ ٚرىْٛ ؾجبسارٙب ٚاضؾخ اٌّؿٕٝ ، دل١مخ اٌزؿج١ش ـ أٌفبغٙب ِزذاٌٚخ ١ٌٚسذ غش٠جخ ـ ِٛعضح ٚ

 اوزت الفزخ..........: ـ ّٔبرط اٌالفزخ:          

 ؾٍٝ طٍت اٌؿٍُرؾش ف١ٙب         رؾزس ف١ٙب ِٓ اٌزذخ١ٓ                                            
 
 
 ؾٍٝ ا١ٌّبٖرؾش ؾٍٝ اٌؾفبظ                            رؾش ؾٍٝ اٌؾفبظ ؾٍٝ اٌّشافك اٌؿبِخ        
 
 
  رؾش ؾٍٝ ؽسٓ اٌخٍك                                        تعبر عن أهمية الرياضة        

  
 
 رؾش ف١ٙب ؾٍٝ اؽزشاَ آداة اٌطش٠ك                                           رؾش ف١ٙب ؾٍٝ اٌمشاءح         

  
 

 رؾش ف١ٙب ؾٍٝ إٌػبَ                                            رؾش ف١ٙب ؾٍٝ إٌػبفخ         
     
 

 رؾش ف١ٙب ؾٍٝ ئرمبْ اٌؿًّ                                  رذؾٛ ف١ٙب ئٌٝ اٌٛؽذح اٌٛط١ٕخ          
 
 

 ئٌٝ اٌشبئؿبد اٌىبرثخرؾزس ف١ٙب ِٓ االسزّبؼ                               رؾش ف١ٙب ؾٍٝ ِىبسَ األخالق             
 
 

 رؾش ف١ٙب صِالءن ؾٍٝ ثش اٌٛاٌذ٠ٓ            رٕظؼ ف١ٙب صِالءن ثبال٘زّبَ ثٕػبفخ اٌّذ٠ٕخ                
  

   
 رؾش ف١ٙب ؾٍٝ رشش١ذ اسزٙالن اٌىٙشثبء                            ِٓ طذ٠ك اٌسٛءف١ٙب صِالءن  رؾزس        

 
 

 رؾش ف١ٙب صِالءن ؾٍٝ اٌزسبِؼ ٚٔجز اٌؿٕف             صِالءن ؾٍٝ االٌزضاَ ثب١ٌَٛ اٌذساسٟ   رؾش ف١ٙب         
 
 

 رؾزس ف١ٙب ِٓ اٌم١بدح اٌسش٠ؿخ             رؾش ف١ٙب صِالءن ؾٍٝ ِّبسسخ اٌش٠بضخ                  
 
 

 رؾش صِالءن ؾٍٝ ئرمبْ اٌؿًّ                                   رؾزس ف١ٙب ِٓ أضشاس اٌزٍٛس         
 
 

 رؾش ف١ٙب ؾٍٝ اٌؾشص ؾٍٝ اٌٛلذ                            رذؾٛ ف١ٙب ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ         
 
 

 رؾش ف١ٙب صِالءن ؾٍٝ اٌزؿبْٚ                               رذؾٛ ف١ٙب ٌٍؾفبظ ؾٍٝ ٔٙش ا١ًٌٕ          
 
 

 التذخيي يذهش الصحت ويسبب الىفاة 
 

 العــــلن ًـــــىس
 

 حافظىا علً الوشافك العاهت
 

 اٍ تساوي حياةــــًقطت هي

 حسي الخلك هي صفاث األًبياء قل السلين فً الجسن السلينالع

 أعــط الطـــشيك حـقَ القــــشاءة غــزاء العقل

 الٌظام سش التقذم فحافظ عليَ الٌظــــافت هي اإليوــاى

..................................... ..................................... 
 

..................................... 
 

..................................... 
 

................................... ..................................... 
 

................................... ................................... 

................................... ................................... 

................................... ................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... ................................... 
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 َكرَّاَســــــة التَِّعــــــــــِبري امَلِرَحــَلة اإلِعـــــَداِديَّة

 ُعِنُقود اجُلَمان ِفي اللَُّغة الَعَرِبيَّة أ/ ُمَحمَّد َحَسن احَلَلَواِني

 
 

 بغٙب ٚاضؾخ ـ رزضّٓ اسّٟ اٌّذؾٛ ٚاٌذاؾٟ ٚإٌّبسجخ ِٚىبٔٙب ٚصِبٔٙب.ـ ؾجبسارٙب سٍٙخ ، ٚأٌف
 ـ ّٔٛرط دػٛح ٌذؿٛس دفً خزبَ اٌؼبَ اٌذساسٟ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ اوزت دؾٛح أل١ٌٚبء األِٛس رذؾُٛ٘ ف١ٙب ٌؾضٛس ؽفً رىش٠ُ اٌفبئم١ٓ ثذ٠ٛاْ اٌّذ٠ش٠خ.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ش٠بضٟ ثٍّؿت اٌّذسسخ.ـ اوزت دؾٛح ٌٍّؾبفع ٌؾضٛس ا١ٌَٛ ا2ٌ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؿ١ٍُ
 ِذسسخ.................

 اٌس١ذ األسزبر/.....................................
 ثؿذ اٌزؾ١خ.....،،،                                          

اٌخزبِٟ اٌسٕٛٞ ٌٍؿبَ رزششف ِذسسخ .................ثذؾٛح س١بدرىُ ٌؾضٛس اٌؾفً 
َ فٟ رّبَ اٌسبؾخ............فٟ  2116اٌذساسٟ ٚرٌه ٠َٛ..............اٌّٛافك...../......./

 ؽغشح اٌّسشػ ثبٌّذسسخ .
 ٚرفضٍٛا ثمجٛي ٚافش االؽزشاَ

 ِذ٠ش اٌّذسسخ                                                                           
                                                                   ................................. 

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؿ١ٍُ
 ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؿ١ٍُ ثـ .................

 اٌس١ذ األسزبر/.....................................
 ؿذ اٌزؾ١خ.....،،،ث                                          

....................................................................................................

....................................................................................................
.................................................................................................... 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي ٚافش االؽزشاَ
 ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ                                                                           

                                                                   ................................. 

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؿ١ٍُ
 ِذسسخ.................

 اٌس١ذ األسزبر/.....................................
 ثؿذ اٌزؾ١خ.....،،،                                          

....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 

 َٚرفضٍٛا ثمجٛي ٚافش االؽزشا
 ِذ٠ش اٌّذسسخ                                                                           

                                                                   ................................. 
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 َكرَّاَســــــة التَِّعــــــــــِبري امَلِرَحــَلة اإلِعـــــَداِديَّة

 ُعِنُقود اجُلَمان ِفي اللَُّغة الَعَرِبيَّة أ/ ُمَحمَّد َحَسن احَلَلَواِني

 
 
 

 ـ رؾذ٠ذ اٌّىبْ ٚاٌضِبْ.ـ ؾجبسارٗ عزاثخ ـ ٚأٌفبغٗ ٚاضؾخ ـ وٍّبرٗ ل١ٍٍخ ٚعٍّٗ ِزٛاصٔخ راد ئ٠مبؼ ِٛس١مٟ 
 ـ ّٔٛرط ئػالْ ػٓ سدٍخ ئٌٝ اٌّزذف اٌّػشٞ ثبٌزذش٠ش      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سسخ.ـ اوزت ئؾالٔب ؾٓ ٔذٚح صمبف١خ ثّىزجخ اٌّذ1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ اوزت ئؾالٔب ؾٓ ٔذٚح صمبف١خ فٟ أؽذ إٌٛادٞ اٌش٠بض١خ.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ اوزت ئؾالٔب ؾٓ سؽٍخ ِذسس١خ ئٌٝ أسٛاْ.3
 
 
 
 
 
 
 
 

ّظشٞ ثبٌزؾش٠ش رؿٍٓ عّبؾخ اٌشؽالد ثّذسسخ.............ؾٓ ل١بَ سؽٍخ ئٌٝ اٌّزؾف اٌ
 ٌٍزّزؽ ثّشب٘ذح آصبس ِظش اٌخبٌذح ِٚؿبٌُ ؽضبسرٕب اٌؿػ١ّخ.

 ( ع١ٕٙب.15(ع١ٕٙبد ، ٌٍّٚشافك)11سسُ االشزشان: )
 َ ، اٌسبؾخ............طجبؽب.2116ِٛؾذ اٌشؽٍخ: ٠َٛ...........اٌّٛافك ....../....../

 ٍخ: ٠َٛ ٚاؽذ.ِىبْ اٌزغّؽ: فٕبء اٌّذسسخ.                       ِذح اٌشؽ
 ٚؾٍٝ ِٓ ٠شغت أْ ٠ؾضش ِٛافمخ ٌٟٚ األِش ٠ٚسذد االشزشان ٌألسزبر/....................

 َ ..ِؽ أط١ت األ١ِٕبد ثشؽٍخ سؿ١ذح ِّزؿخ.2116فٟ ِٛؾذ غب٠زٗ......./....../
 2116َرؾش٠شا فٟ....../......./

 ِششف اٌشؽالد ثبٌّذسسخ /.................................

 

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
.................................................................................................... 

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 

....................................................................................................
.................................................................................................... 

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
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 َكرَّاَســــــة التَِّعــــــــــِبري امَلِرَحــَلة اإلِعـــــَداِديَّة

 ُعِنُقود اجُلَمان ِفي اللَُّغة الَعَرِبيَّة أ/ ُمَحمَّد َحَسن احَلَلَواِني

 
 
 
 و١ف رىزت ِٛؾٛع اٌزؼج١ش ؟ 

 .   فىشـ الشأ سأط اٌّٛضٛؼ لشاءح ع١ذح ؽزٝ رفُٙ اٌّطٍٛة ٚرؾذد اٌ
 سأط اٌّٛضٛؼ فٝ ثذا٠خ اٌّٛضٛؼ .ـ اوزت اٌفىش اٌزٟ رسزٛؽ١ٙب ِٓ 

 ـ ِٙذ ٌٍّٛضٛؼ ثّمذِخ ِٕبسجخ ال رخشط ؾٓ اٌّٛضٛؼ .
 ؾٍٝ شىً أسئٍخ ٚاٌّٛضٛؼ ئعبثخ ؾٍٝ ٘زٖ األسئٍخ .  ـ ؽبٚي أْ رىْٛ اٌفىش

 ٚال رٕس ؾالِبد اٌزشل١ُ .  ـ اوزت ثخط ٚاضؼ ٚارشن سطًشا
 زبس٠خ١خ اٌّخزظشح . ـ اسزشٙذ ِب أِىٓ ثب٠٢بد ٚاألؽبد٠ش ٚاٌشؿش ٚاٌّٛالف اٌ

 ِالئ١خ ٚإٌؾ٠ٛخ فأٙب رمًٍ اٌذسعخ . ـ رغٕت األخطبء اإل
 ـ ال رطً فزًّ ٚال رخزظش فزخً ، فبٌٛسط١خ فٝ ؾذد اٌظفؾبد ِّٙخ .
 ـ أزمً ِٓ فىشح ئٌٝ فىشح ٚاعؿً ِٛضٛؾه ِزظاًل ٌٚٗ ثٕبء ِزّبسه .

 ٚاٌّؿٍِٛخ اٌّف١ذح . ـ ا٘زُ ثأسٍٛثه ِٚؿٍِٛزه ألْ أسبط اٌزؿج١ش األسٍٛة اٌغ١ًّ 
ؾجبساره ألْ اٌخبرّخ ِّٙخ فبالٔطجبؼ األخ١ش ٠ذَٚ فبعؿٍٗ آ٠خ أٚ ؽذ٠ش  ٚعض وً اٌّٛضٛؼ فٝ اٌخبرّخ ٚأزِكـ اخزظش ٚأ

 أٚ شؿش .
 ـ ؽبٚي أْ رسزف١ذ ثّب دسسزٗ ِٓ شؿش ٚلشاءح ٚلظخ فٝ ِٛضٛؾه .

 ـ الدـــــــظ:    

 ٚؾٕذ ثذا٠خ وً فمشح ارشن ِسبفخ طغ١شح ث١ضبء .ـ ارشن ِسبفخ ث١ٓ وً فمشح ٚاٌزٟ ر١ٍٙب ، 1
 ـ  ئ٠بن ٚاألخطبء إٌؾ٠ٛخ ٚاإلِالئ١خ ، فالؽع ِب ٠ٍٝ : 2

 ـ  اٌفشق ث١ٓ اٌزبء اٌّشثٛطخ ٚاٌٙبء :
 * أؽجٗ / أوزجٗ / لٍّٗ / ثالدٖ / ثٗ / ٌٗ ) ٘بء ( .

 * ِذسسخ / وزبثخ / لشاءح / فىشح / لضبح ) ربء ِشثٛطخ ( .
 : ض١ّش ِزظً ، أِب اٌزبء اٌّشثٛطخ : فٟٙ ؽشف ِٓ أطً اٌىٍّخ (  ) اٌٙبء        

 ) ألجً / ئٔزبط / أؾػُ / ئْ / ئال / أال / أخز (  ـ  اٌفشق ث١ٓ ّ٘ضح اٌمطغ :
 ) أطٍك / ا٘زذاء / اسزخذاَ / افُٙ / اٌؾت / اثٓ / اسُ (  ٚأٌف اٌٛغً :     

 ـ جّغ اٌّزوش اٌسبٌُ , سفؼٗ ٚٔػجٗ ٚجشٖ : 
 بء اٌّإِْٕٛ / سأ٠ذ اٌّإ١ِٕٓ / ِشسد ثبٌّإ١ِٕٓ ع     

 ـ األسّبء اٌخّسخ : ) رٚ / را / رٞ ( : 
 رٚ اٌؿمً ٠شمٝ فٝ إٌؿ١ُ / ئْ را اٌٍت ِٛلٓ / ِشسد ثزٞ ؾٍُ وض١ش       

 ـ األفؼبي اٌخّسخ : ) ٠مبرٍْٛ / ٠مبرالْ / رمبر١ٍٓ ( : 
 ا ألؽذ / ٌُٚ ٠ىٛٔٛا ضؿفبء اٌّإِْٕٛ ٠سبٌّْٛ ِٓ ٠سبٌُّٙ / ٌٚٓ ٠سزسٍّٛ       

 ـ إٌّػٛثبد ٚال س١ّب خجش وبْ : 
 وبْ اٌشعً ِغزٙذا / ٚأطجؼ طجٛسا عٍذا ِزفّٙب ٌٍّٛالف       
ٚوزٌه ثؿض إٌّظٛثبد األخشٜ ِضً : اسُ ئْ ، اٌؾبي اٌّفشدح ، اٌز١١ّض ، اٌّفؿٛي ثٗ ، اٌّفؿٛي ألعٍٗ ،  اٌّفؿٛي       

 إٌّظٛة ) إٌؿذ ، ٚاٌزٛو١ذ ، ٚاٌجذي ، ٚاٌّؿطٛف ( . اٌّطٍك ، ٚاٌزٛاثؽ اٌزٟ رزجؽ
 ـ اٌّٙضح ٚسسّٙب ٚٚؾؼٙب : 

 ا٢داة / اٌمشآْ / أِٓ / آِٓ / ئ٠ّبْ / اٌّإِٓ / ئْ / أْ / شٟء / شٛاطئ / عضء / فغأح       
 ) عبء ؾٍّبؤُ٘ / سأ٠ذ ؾٍّبءُ٘ / ِشسد ثؿٍّبئُٙ (                                

 ؾبح ؾالِبد اٌزشل١ُ:ـ ٠غت ِشا3

 ِضــــــــبي االسزــــــــــخذاَ اٌؿـــــــــالِخ

ثؿذ وً عٍّخ ، ٚث١ٓ اٌشٟء ٚألسبِٗ ، ٚثؿذ  اٌفبطٍخ ) ، (
 إٌّبدٜ

فظٛي اٌسٕخ أسثؿخ : اٌشث١ؽ ، 
 ٚاٌخش٠ف ، ٚاٌشزبء . ,ٚاٌظ١ف 

رٛضؽ فٝ ٔٙب٠خ اٌغٍّخ اٌزٟ أزٙذ ثٙب اٌفىشح  إٌمطخ ) . ( 
 ب٠خ وً فمشح، ٚفٝ ٔٙ

 ٠زاوش اٌطبٌت دسٚسٗ.

 و١ف ؽبٌه ؟ ثؿذ أسٍٛة االسزفٙبَ ؾالِخ االسزفٙبَ ) ؟ ( 

 ِظبة.ٟ ئٌٝ اٌّسزشفٝ؛ ألٔ ذر٘ج لجً ث١بْ اٌسجت اٌفبطٍخ إٌّمٛطخ)؛(
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 لبي اٌشبؾش : ................ ثؿذ اٌمٛي ٚرفظ١ً اٌشٟء إٌمطزبْ ) : ( 

 ِب أؾػُ ِظش ! ؿغتثؿذ عٍّخ اٌز ؾالِخ اٌزؿغت ) ! ( 

 ـ 3ـ    2ـ   1 ث١ٓ اٌؿذد ٚاٌّؿذٚد (  -اٌششطخ ) 

 ٔؾٓ ـ أثٕبء ِظش ـ ٔؾت ٚطٕٕب رٛضؽ ث١ّٕٙب اٌغٍّخ االؾزشاض١خ اٌششطزبْ)ـ          ـ(

 "لً ٌٓ ٠ظ١جٕب ئال ِب وزت اهلل ٌٕب" ٠ٛضؽ ث١ّٕٙب اٌىالَ إٌّمٛي ؾالِخ اٌزٕظ١ض"      "

 
 :ِّٙخؾٛػبد رؼج١ش ـ ثؼؽ اسزطٙبداد ٌّٛ

 ـ اٌع1ٍُ
 اٌىش٠ُ اٌمشآْ

  " ٠ؼٍّْٛ ٚاٌز٠ٓ ال ٠ؼٍّْٛ رؼبٌٝ: " لً ً٘ ٠سزٛٞ اٌز٠ٓ لبي
 " لبي رؼبٌٝ : " ئّٔب ٠خطٝ اهلل ِٓ ػجبدٖ اٌؼٍّبء                      رؼبٌٝ : " ٚلً سة صدٟٔ ػًٍّب لبي
 "ُ دسجبدرؼبٌٝ :"٠شفغ اهلل اٌز٠ٓ إِٓٛا ِٕىُ ٚاٌز٠ٓ أٚرٛا اٌؼٍ لبي

 " اٌزٞ ػٍُ ثبٌمٍُ, ػٍُ اإلٔسبْ ِب ٌُ ٠ؼٍُ لبي رؼبٌٝ:" ألشأ ٚسثه األوشَ,
 فـــــاٌطش٠ شــــــاٌذذ٠
 "٠ٍزّس ف١ٗ ػٍّبً سًٙ اهلل ٌٗ طش٠مًب ئٌٝ اٌجٕخ :"ِٓ سٍه طش٠مًبلبي 
 " ػٍٝ وً ِسٍُ ِٚسٍّخ اٌؼٍُ فش٠ؿخ: " طٍت  لبي  "            ٠شجغ : " ِٓ خشط فٟ طٍت اٌؼٍُ فٙٛ فٟ سج١ً اهلل دزٝ لبي 
 " ٌُ ٠ٛسصٛا د٠ٕبسًا ٚال دسًّ٘ب ٚئّٔب ٚسصٛا اٌؼٍُ فّٓ أخز ثٗ أخز ثذظ ٚافشٚئْ األٔج١بء األٔج١بء  : " ئْ اٌؼٍّبء ٚسصخ لبي 

  :ازـــــعــــــــاألش

 ِٓ ٌُ ٠رق ِس اٌرعٍــُ ظاعح
 ج

 ح١اذٗ ذجسع وأض اٌجًٙ طٛي 
 

 ٌٙما ّمـا اٌعٍمُ ٠ثٕمٟ ت١ٛذما    ع
 

 ٚاٌجًٙ ٠ٙدَ ت١مٛخ اٌعمص ٚاٌىمسَ 
 

 لــمممـُ ٌٍّعٍمممُ ٚبمممٗ اٌرثجممم١ا
 ج

 زظممٛ  ومما  اٌّعٍـممـُ كْ ٠ىممْٛ 
 

 ـ دمٛق اٌجبس2
  :-اٌشس٠ف اٌحد٠ث

 ٠ٛغ١ٕٟ ثبٌجبس خ١شًا دزٝ ظٕٕذ أٔٗ س١ٛسصٗ : " ِب صاي ججشً٠ لبي 
ٚاهلل ال ٠إِٓ , ل١ً :ِٓ ٠ب سسٛي اهلل؟ لبي : : ٠أِٓ جبسٖ ثٛائمٗ , ٚلبيِٓ ال  : : " ٚاهلل ال ٠إِٓ , ل١ً : ِٓ ٠ب سسٛي اهلل ؟ لبي لبي 

 "ضجؼبْ ٚجبسٖ جبئغ ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ ِٓ ثبد
 . " ِٓ وبْ ٠إِٓ ثبهلل ٚا١ٌَٛ ا٢خش , ف١ٍذسٓ ئٌٝ جبسٖ لبي 
 ايـــــــــثــــكِ

 

 . جبسن اٌمش٠ت خ١ش ِٓ أخ١ه اٌجؼ١ذـ                       اٌجبس لجً اٌذاسـ 

 فؿً اٌٛاٌذ٠ٓـ 3
 

 ُـــاٌىس٠ اٌمسآْ

 " وش٠ّب رؼبٌٝ:" فال رمً ٌّٙب أف ٚال رٕٙشّ٘ب ٚلً ٌّٙب لٛاًل لبي          ". ثٛاٌذ٠ٗ دٍّزٗ أِٗ ًٕٚ٘ب ػٍٝ ٚ٘ٓ رؼبٌٝ: " ٚٚغ١ٕب اإلٔسبْ لبي
 ." رؼبٌٝ:" ٚثبٌٛاٌذ٠ٓ ئدسبٔب لبي         "جٕبح اٌزي ِٓ اٌشدّخ ٚلً سة اسدّّٙب وّب سث١بٟٔ غغ١شا ٚاخفؽ ٌّٙب رؼبٌٝ:" لبي

  اٌشس٠ف اٌحد٠ث

 لبي : صُ ِٓ ؟ لبي : أِه , لبي: صُ ِٓ ؟ لبي : أثٛن لبي : أِه , أِه , لبي : صُ ِٓ ؟  لبي : ِٓ أدك إٌبط ثذسٓ غذبثزٟ ؟ سأي سجً اٌشسٛي

 " : " اٌجٕخ رذذ ألذاَ األِٙبد لبي 

 . " ثطٍمخ ٚادذح ً٘ أد٠زٙب دمٙب ؟ لبي : ال ٚال : ٚ٘ٛ ٠ذٍّٙب ػٍٝ وزف١ٗ فمبي : ٠ب سسٛي اهللسجاًل ٠طٛف ثٛاٌذرٗ اٌىؼجخ   سأٜ سسٛي اهلل

 ازـــــــــــــاألشع
 

 شعثا  ط١ة األعساق كعد خ           ٙا ــح إذا كعد ذــــاألَ ِدزظ

 إٌظبفخـ 4
 اٌىس٠ُ اٌمسآْ

              . " رؼبٌٝ: " ئْ اهلل ٠ذت اٌزٛاث١ٓ ٠ٚذت اٌّزطٙش٠ٓ لبي
  " خزٚا ص٠ٕزىُ ػٕذ وً ِسجذ رؼبٌٝ: " ٠أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا لبي
 . " فب٘جش ضرؼبٌٝ: " ٚص١بثه فطٙش , ٚاٌشج لبي
  " فبغسٍٛا ٚجٛ٘ىُ ٚأ٠ذ٠ىُ ئٌٝ اٌّشافك ٚاِسذٛا ثشؤٚسىُ ٚأسجٍىُ ئٌٝ اٌىؼج١ٓ رؼبٌٝ: " ٠أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا ئرا لّزُ ئٌٝ اٌػالح لبي

 اٌشس٠ف اٌحد٠ث
 . " : " اٌطٙٛس ضطش اإل٠ّبْ لبي               " أِزٟ ألِشرُٙ ثبٌسٛان ػٕذ وً غالح : " ٌٛال أْ أضك ػٍٝ لبي 
  . " إٌظبفخ : " ئْ اهلل ٔظ١ف ٠ذت لبي                                                      . " : " إٌظبفخ ِٓ اإل٠ّبْ لبي 
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                   ." اهلل ج١ًّ ٠ذت اٌجّبي : " ئْ لبي "                                                   زُثىً ِب اسزطؼ : " رٕظفٛا لبي 
  " :" ٠ب أثب ٘ش٠شح لٍُ أظفبسن فاْ اٌط١طبْ ٠مؼذ ػٍٝ ِب طبي ِٕٙب لبي .                               "ِٓ وبْ ٌٗ ضؼش ف١ٍىشِٗ" :لبي 
  ٚكِثاي حىُ

  . اٌػذخ ربط ػٍٝ سءٚط األغذبءـ                       . دسُ٘ ٚلب٠خ خ١ش ِٓ لٕطبس ػالطـ            . ؼمً اٌس١ٍُ فٟ اٌجسُ اٌس١ٍُاٌـ 

 ـ اٌسال5َ

 ُـــاٌىس٠ اٌمسآْ
 . " ٌٙب ٌٍسٍُ فبجٕخ "ئْ جٕذٛا رؼبٌٝ: لبي                             " اسزطؼزُ ِٓ لٛح رؼبٌٝ: " ٚأػذٚا ٌُٙ ِب لبي
  .""٘ٛ اهلل اٌزٞ ال ئٌٗ ئال ٘ٛ اٌٍّه اٌمذٚط اٌسالَ رؼبٌٝ: لبي                         . " اٌز٠ٓ ادخٍٛا فٟ اٌسٍُ وبفخ رؼبٌٝ: "٠ب أ٠ٙب لبي

 اٌطش٠ف اٌذذ٠ش

 . " سالَ ث١ٕىُ" ٌٓ رذخٍٛا اٌجٕخ دزٝ رإِٕٛا ٌٚٓ رإِٕٛا دزٝ رذبثٛا أٚال أدٌىُ ػٍٝ ضٟء رذبثجزُ ؟ أفطٛا اٌ:  لبي 

 ازـــــــــــــاألشع

 ٚإخاء ٛ جــٛب ِـــت١ٓ اٌشع     ِا ضس ٌٛ جعٍٛا اٌعالح بٟ غد
 ـ األخالق6

 

 ُــــاٌىش٠ اٌمشآْ
 " رؼبٌٝ:" ٚئٔه ٌؼٍٝ خٍك ػظ١ُ لبي                      " ٚال اٌس١ئخ ادفغ ثبٌزٟ ٟ٘ أدسٓ رؼبٌٝ:" ال رسزٛٞ اٌذسٕخ بيل

 . " وٕذ فظًب غ١ٍظ اٌمٍت ال ٔفؿٛا ِٓ دٌٛهرؼبٌٝ:" ٌٚٛ  لبي

 اٌشس٠ف اٌحد٠ث

 " ١ِضاْ اٌؼجذ اٌّإِٓ ٠َٛ اٌم١بِخ ِٓ دسٓ اٌخٍك ٚئْ اهلل ٠جغؽ اٌفبدص اٌجزٞء : " ِب ِٓ ضٟء أصمً فٟ لبي 
 . " ٗ دسجخ اٌػبئُ اٌمبئُ:" ئْ اٌّإِٓ ١ٌذسن ثذسٓ خٍم لبي ."             ٠َٛ اٌم١بِخ أدسٕىُ خٍمًب : " ألشثىُ ِٕضٌخ ِٟٕ لبي 
 . " رأد٠جٟ : " أدثٕٟ سثٟ فأدسٓ لبي  "                         : " ئّٔب ثؼضذ ألرُّ ِىبسَ األخالق لبي 
  " ٚخبٌك إٌبط ثخٍك دسٓ وٕذ ٚأرجغ اٌس١ئخ اٌذسٕخ رّذٙب د١ضّب :" ارك اهلل لبي 

 . " " رمٜٛ اهلل ٚدسٓ اٌخٍكػٓ أوضش ِب ٠ذخً إٌبط اٌجٕخ فمبي : سئً سسٛي اهلل 

 ازـــــــــــــاألشع
 وٓ وبٌٕخ١ً ػٓ األدمبد ِشرفؼًب

* 
 ٠إرٜ ثشجُ ف١ؤإرٟ خ١ؤش أصّؤبس   

 

ــ  ٗ ٍؤؤال رٕؤؤٗ ػؤؤٓ خ  ـك ٚرؤؤأرٟ ِضٍؤؤ
 ط
 

  ُ  ػؤؤؤبس ػ١ٍؤؤؤه ئرا فـؤؤؤـؼٍذ ػظؤؤؤ١
 ط

 األِــؤؤـُ األخؤؤالق ِؤؤب ثم١ؤؤذ  ئّٔؤؤب
 ط

 فاْ ُ٘ ر٘جذ أخاللــُٙ ر٘جؤٛا  
 

 ال رذسؤؤؤؤجٓ اٌؼٍؤؤؤؤُ ٠ٕفؤؤؤؤغ ٚدؤؤؤؤذٖ  
 

 خؤؤؤالقٌؤؤؤُ ٠زؤؤؤٛط سثؤؤؤٗ ث   ِؤؤؤب 
 

 ٌىؤؤؤؤً ضؤؤؤؤٟء ص٠ٕؤؤؤؤخ فؤؤؤؤٟ اٌؤؤؤؤٛسٜ
 

 ٚص٠ٕؤؤؤؤؤؤخ اٌّؤؤؤؤؤؤشء رّؤؤؤؤؤؤبَ األدة  
 

 ٌؤؤؤؤ١س اٌجّؤؤؤؤبي ثؤؤؤؤأصٛاة رض٠ٕٕؤؤؤؤب  
 

 ئْ اٌجّبي جّؤبي اٌؼٍؤُ ٚاألدة   
 

  ٚكِثاي حىُ

 اٌذٍُ س١ذ األخالقـ                                . فٟ اٌذ١بح ِىبسَ األخالق ٟ٘ ٚس١ٍخ اٌطشفبءـ 

 ـبْٚاٌزؼــــــــــــ 7
 ُاٌىس٠ اٌمسآْ

 " ٚاٌزمٜٛ ٚال رؼبٚٔٛا ػٍٝ اإلصُ ٚاٌؼذٚاْ رؼبٌٝ :" ٚرؼبٚٔٛا ػٍٝ اٌجش لبي
 . " رؼبٌٝ: :" ٠ٚإصشْٚ ػٍٝ أٔفسُٙ ٌٚٛ وبْ ثُٙ خػبغخ لبي

  اٌشس٠ف اٌحد٠ث
 . " وبٌج١ٕبْ اٌّشغٛظ ٠طذ ثؼؿٗ ثؼؿًب صُ ضجه ث١ٓ أغبثؼٗ " اٌّإِٓ ٌٍّإِٓ :لبي 
 . " ػْٛ اٌؼجذ ِب وبْ اٌؼجذ فٟ ػْٛ أخ١ٗ:" ٚاهلل فٟ  لبي 
 . " ظٙش ف١ٍؼذ ثٗ ػٍٝ ِٓ ال ظٙش ٌٗ , ِٚٓ وبْ ػٕذٖ فؿً صاد ف١ٍؼذ ثٗ ػٍٝ ِٓ ال صاد ٌٗ : " ِٓ وبْ ػٕذٖ فؿً لبي 
 . " ذّٝٚاٌ رٛادُ٘ ٚرشادُّٙ ٚرؼبطفُٙ وّضً اٌجسذ ئرا اضزىٝ ِٕٗ ػؿٛ رذاػٝ ٌٗ سبئش اٌجسذ ثبٌسٙش " ِضً اٌّإ١ِٕٓ فٟ لبي 
  وشثخ ػٓ أخ١ٗ فٟ اٌذ١ٔب فشط اهلل ػٕٗ وشثخ ِٓ وشة ٠َٛ اٌم١بِخ " ِٓ فشط لبي 

 . " " ٠ذ اهلل ِغ اٌجّبػخ ٚ لبي 

 ازــــــــــــاألشع

 كحعممٓ إٌممٝ إٌمماض ذعممرعثد لٍممٛتُٙ

 ج١ّا  ٌٚٛ بمٟ غ١مس ِٛضمعٗ اشزع
 

* 
 بطاٌّما اظمرعثد اسٔعماْ إحعمماْ

 ا شزعــــمممـبٍمممٓ ٠ ممم١  ج١ّمممً ك٠ّٕ
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 ـ اٌؼ8ًّ
  اٌىش٠ُ ٌمشآْا

             "ِٓ فؿً اهلل فٟ األسؼ ٚاثزغٛا "فارا لؿ١ذ اٌػالح فبٔزطشٚا رؼبٌٝ: لبي
 . " رؼبٌٝ:" ئٔب ال ٔؿ١غ أجش ِٓ أدسٓ ػّاًل لبي
  " أْ رمٌٛٛا ِب ال رفؼٍْٛ اهللرؼبٌٝ:" وجش ِمزًب ػٕذ  لبي                . " اػٍّٛا فس١شٜ اهلل ػٍّىُ ٚسسٌٛٗ ٚاٌّإِْٕٛ رؼبٌٝ:" ٚلً لبي

  اٌطش٠ف اٌذذ٠ش
 ٌٗ." " ِٓ ثبد وباًل ِٓ طٍت اٌشصق ثبد ِغفٛسًا: لبي              . " ٠ذت ئرا ػًّ أدذوُ ػّاًل أْ ٠زمٕٗ " ئْ اهلل: لبي 
 "ٚاػًّ ٌٍٕبس ثمذس غجشن ػ١ٍٙبثمذس ثمبئه ف١ٙب ٚاػًّ هلل ثمذس دبجزه ئ١ٌٗ  " اػًّ ٌذ١ٔبن ثمذس ِمبِه ف١ٙب ٚاػًّ ٢خشره: لبي 
 . " اٌسف١ٕخ فاْ اٌجذش ػ١ّك ٚأوضش اٌضاد فاْ اٌسفش ط٠ًٛ ٚأخٍع اٌؼًّ فاْ إٌبلذ ثػ١ش " ٠ب أثب رس : أدىُ : لبي 
 . " لط خ١ش ِٓ أْ ٠أوً ِٓ ػًّ ٠ذٖ " ِب أوً أدذ طؼبًِب: لبي 
 ." ١شًا ِٓ أْ ٠سأي إٌبط أػطٖٛ أَ ِٕؼٖٛف١ج١ؼٙب خ " ٌئٓ ٠أخز أدذوُ دجٍٗ ف١ذزطت ثذضِخ ِٓ دطت: لبي 

 بســــــــــــاألضؼ
 بَ ٌُ رٕزظشٖ اٌذــ١بحـــــٔ فّٓ       أال أٙؽ ٚسش فٟ سج١ً اٌذ١بح 

 ٚاٌفؿً فؿً اٌؼبًِ اٌىذاحـــــــُ         ًٍِ ٚوذح دائ ػّـــً ثال
 

 ـ االدخبس ٚاألصِخ االلزػبد٠خ9
  ُــــاٌىس٠ سآْـــــٌما

 . " لبي رؼبٌٝ : " وٍٛا ٚاضشثٛا ٚال رسشفٛا ئخٛاْ اٌط١بط١ٓ ٚوبْ اٌط١طبْ ٌشثٗ وفٛسا :"ئْ اٌّجزس٠ٓ وبٔٛا لبي رؼبٌٝ
 . " ِغٌٍٛخ ئٌٝ ػٕمه ٚال رجسطٙب وً اٌجسط فزمؼذ ًٍِِٛب ِذسٛسا لبي رؼبٌٝ : " ٚال رجؼً ٠ذن

 "ِبٌُ ٠سشفٛا ٌُٚ ٠مزشٚا ٚوبْ ث١ٓ رٌه لٛا "ٚاٌز٠ٓ ئرا أٔفمٛا لبي رؼبٌٝ:
 . " لبي رؼبٌٝ : " ئْ اهلل ال ٠ٙذٞ وً ِسشف وزاة . " لبي رؼبٌٝ : " ٚال رط١ؼٛا أِش اٌّسشف١ٓ

 "فأٔج١ٕبُ٘ ِٚٓ ٔطبء ٚأٍ٘ىٕب اٌّسشف١ٓ لبي رؼبٌٝ :" صُ غذلٕبُ٘ اٌٛػذ

  فـــاٌشس٠ اٌحد٠ث

 . " اٌح١اج لثً اٌّٛخ ، ِٚٓ ٔفعٗ ٌٕفعٗ ، ِٚٓ  ١ٔاٖ ٢خسذٗ ، ِٚٓ اٌش١ثح لثً اٌىثس " ب١ٍأخر اٌعثد ِٓ:   لاي
  أثٛزجِ ٚكلٛاي حىُ
 . " تا  خاز ذثٕٟ ٔفعه ٚكظسذه ٚٚطٕهـ "                    ." بٟ اٌشدج ٚعٛٔه بٟ اٌسخاء ا  خاز ظاحهـ " 

 ٓـــــــاٌٛطـ 01

  ازـــــــــاألشع

 ٚطٕممٟ ٌممٛ شمملٍد تاٌهٍممد عٕممٗ

 ٌٚألٚطممممماْ بمممممٟ  َ ومممممً حمممممس

 ٌٕمممممما ٚطممممممٓ تأٔفعممممممٕا ٔم١ممممممٗ

 تاظمممّه ٠ممما تممما ٞ  دكلعمممّ

 تا ٞ ٚإْ جازخ عٍمٝ عص٠مصج

 تأزضممممممٗ ٚطٕممممممٟ ٔشممممممأخ

 لممممممٛج ِٕٚحممممممد  ممممممدزٞ

 ظمممممممممممممأ ً جٕمممممممممممممد٠ا  ٌمممممممممممممٗ

 ِهٍصمممما   بممممٟ اٌعممممٍُ كعّممممً

 اٌممممٛغٝ ٚكوممممْٛ بممممٟ ٠ممممَٛ

 

 ٔاشعرٕٟ إ١ٌٗ بٟ اٌهٍد ٔفعٟ 

 ِعمممرحك ٠مممد ظمممٍفد ٚ ٠مممٓ

 ٚتاٌمممممد١ٔا اٌعس٠ مممممح ٔفرد٠مممممٗ

 كلعمممممّد كْ كحّمممممٟ حّمممممان 

 ٚكٍٟ٘ ٚإْ ضمٕٛا عٍمٝ ومساَ

 ّائٗٚ زجمممممممد ذحمممممممد ظممممممم

 تٕعممممممممممممممممم١ّٗ ٚ٘ٛائمممممممممممممممممٗ

 ٚكعمممممممم١ا ذحممممممممد ٌٛائممممممممٗ

 ٌسخائمممممممممممممممممممٗ ٚتٕائمممممممممممممممممممٗ

 كظممممممممممدا  عٍممممممممممٝ كعدائممممممممممٗ

 

 ذـــــــــــــــاٌٛلـ 00

   اٌشس٠ف اٌحد٠ث 

 "ٚبساغه لثً شلٍه ، ٚح١اذه لثً ِٛذه بمسن ، ٚ حره لثً ظمّه ، ٚغٕان لثً " اغرُٕ خّعا  لثً خّط : شثاته لثً ٘سِه ،:   لاي

 ِأثٛزج ٚكلٛاي حىُ

 . " ع١ف إْ ٌُ ذمطعٗ تاٌعًّ لطعه تاٌحعسج ٚإٌداِحاٌٛلد واٌ"

  "اٌٛلد إذا ِ ٝ ٌٓ ٠سج  ٚإذا أم ٝ ٌٓ ٠عٛ ـ "                                                       "اٌٛلد ِٓ ذ٘ةـ "

 ازـــــــــــــــاألشع

 اٌٛلممد كثّممٓ ِمما ع١ٕممد تحف ممٗ
 ٛضععّس ِاٌٙا  ٠ا ِر٘ثا ظاعاخ

 اٌهعممممائس كٔفمممممد عّممممسن بممممٟ

  لمممماخ لٍممممة اٌّممممسء لائٍممممح ٌممممٗ
 

 كظًٙ ِا ع١ٍه ٠ م١  ٚكزاٖ 

 ٌٚمممممم١ط ٌفٛاذٙمممممما إزجمممممماع

 كٚجمماع بإٔممٗ ظمم١أذٟ تعممدٖ

 اٌح١ممماج  لمممائك ٚثمممٛاْ إْ
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 َكرَّاَســــــة التَِّعــــــــــِبري امَلِرَحــَلة اإلِعـــــَداِديَّة

 ُعِنُقود اجُلَمان ِفي اللَُّغة الَعَرِبيَّة أ/ ُمَحمَّد َحَسن احَلَلَواِني

 ـ رٍٛس اٌج١ئخ02
 ُـــاٌىس٠ اٌمسآْ

 . " ثأ٠ذ٠ىُ ئٌٝ اٌزٍٙىخ ٍمٛالبي رؼبٌٝ : " ٚال ر               . " إٌبط لبي رؼبٌٝ : " ظٙش اٌفسبد فٟ اٌجش ٚاٌجذش ثّب وسجذ أ٠ذٞ
 . " فب٘جش ضٚص١بثه فطٙش , ٚاٌشج " : لبي رؼبٌٝ

 اٌشس٠ف اٌحد٠ث
 األرٜ ػٓ اٌطش٠ك غذلخ : " ئِبطخ لبي                 . " : " ئْ اهلل ج١ًّ ٠ذت اٌجّبي لبي 
 . " فٟ إٌبس دك ٠ىْٛ ٌٗ , غٛة اهلل سأسٗفالح ٠سزظً ثٙب اثٓ اٌسج١ً ٚاٌجٙبئُ ػجضًب ٚظًٍّب ثغ١ش  : " ِٓ لطغ سذسح فٟ لبي 
 . " أف١ٕزىُ : " ٔظفٛا لبي                        " ٚال ؾشاس : " ال ؾشس لبي 

 ـ اٌذش٠خ03                                                             

 

 اٌشس٠ف اٌحد٠ث
 . " ِٓ إٌبس ؽزٝ فشعٗ ثفشعِٕٗٗ ًٛا سلجخ ِسٍّخ أؾزك اهلل ثىً ؾضٛ ِٕٗ ؾض ِٓ أؾزك:" لبي 

 ازــــــــــــــاألشع
   ٠عٍُ اٌشمس  اٌسب١م  ِمٓ األذٜ

 ظمممممأحًّ زٚحمممممٟ عٍمممممٝ زاحرمممممٟ

 بإِممممممما ح١ممممممماج ذعمممممممس اٌصمممممممد٠ك

 ٚ  تمممممممممممد ١ٌٍمممممممممممً كْ ٠ٕجٍمممممممممممٟ

 

 حرٝ ٠مساق عٍمٝ جٛأثمٗ اٌمدَ 

 اٌمس ٜ ٚكٌمٟ تٙا بٟ ِٙماٚٞ

 اٌعممممدا ٠لمممم١ ِّمممماخ  ٚإِمممما

 ٠ٕىعممممس ٚ  تممممد ٌٍم١ممممد كْ

 

 ٚاألِثاي اٌّأثٛزج األلٛاي
 " اهلل ػٕٗ :" ِزٝ اسزؼجذرُ إٌبط ٚلذ ٌٚذرُٙ أِٙبرُٙ أدشاسًا لبي ػّش ثٓ اٌخطبة سؾٟ 
 . ئال ثبٌذِبء اٌذش٠خ ضجشح ال رٕجذـ                .ٚطٛي إٌؿبي اٌذش٠خ ال رٛسس ٚئّٔب رٕبي ثبٌجزيـ  

 ـ اٌػذق04

 ُــاٌىس٠ ٌمسآْا

 . " رؼبٌٝ: " سجبي غذلٛا ِب ػب٘ذٚا اهلل ػ١ٍٗ لبي                  " ارمٛا اهلل ٚوٛٔٛا ِغ اٌػبدل١ٓ رؼبٌٝ: " ٠أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا لبي
 . " رؼبٌٝ: " فٍٛ غذلٛا اهلل ٌىبْ خ١شًا ٌُٙ لبي                                       . "     ٚاٌػبدلبد رؼبٌٝ: " ٚاٌػبدل١ٓ لبي
 . " ذق ثٗ أٌٚئه ُ٘ اٌّزمْٛجبء ثبٌػذق ٚغ رؼبٌٝ: " ٚاٌزٞ لبي

  فـــاٌشس٠ اٌحد٠ث

 . " اٌجش ٚئْ اٌجش ٠ٙذٞ ئٌٝ اٌجٕخ ٚئْ اٌشجً ١ٌػذق دزٝ ٠ىزت ػٕذ اهلل غذ٠مًب : " ئْ اٌػذق ٠ٙذٞ ئٌٝ لبي 
 . " ق طّأ١ٕٔخ: " اٌػذ لبي "                         ٚئرا أؤرّٓ خبْ ٚئرا ٚػذ أخٍف, ئرا دذس وزة, : :" آ٠خ إٌّبفك صالسلبي 
 ": " دع ِب ٠ش٠جه ئٌٝ ِب ال ٠ش٠جه فاْ اٌػذق طّأ١ٕٔخ ٚاٌىزة س٠جخ لبي 

 ذالخـــــ اٌػ05
 

  شس٠ف حد٠ث

 . " خ١ٍٍٗ , ف١ٍٕظش أدذوُ ِٓ ٠خبًٌ : " اٌّشء ػٍٝ دٓ٠ لبي 
 . " أضذّ٘ب دجًب ٌػبدجٗ : " ِب رذبة سجالْ فٟ اهلل ئال أدجّٙب ئٌٝ اهلل لبي 
٠ذز٠ه , ٚئِب أْ رجزبع ِٕٗ , ٚئِب أْ رجؤذ   ٌج١ٍس اٌػبٌخ ٚاٌج١ٍس اٌسٛء وذبًِ اٌّسه ٚٔبفخ اٌى١ش , فذبًِ اٌّسه ئِب أِْضً ا :لبي 

 . " ص١بثه , ٚئِب رجذ ِٕٗ س٠ذًب خج١ضخ ف١ٗ س٠ذًب ط١جخ , ٚٔبفخ اٌى١ش ئِب أْ ٠ذشق

  ازــــــــــاألشع
 اخرمممممس لس٠ٕمممممه ٚا مممممطف١ٗ ذفمممممـاخسا  

 ٍة ــممممممممممممـد٠مٟ طممممممممممممـ١ة اٌمـممممممممممممـ

 ذصـــا لٕـممممممممممممممممـا عـممممممممممممممممـٍٝ األ ب

 خممممممممممماْ اٌىمممممممممممس٠ُ كزٜ إٌممممممممممماض

 بعممممممما ٚاحمممممممدا  كٚ  ـمممممممـً كخمممممممان

 

 إْ اٌمممممممممس٠ٓ إٌممممممممٝ اٌّمممممممممـازْ ٠ٕعممممممممة 

 حثممممممممممممممممممٟ ٌــممممممممممممممممممـٗ ٚ ٞ ٌـــممممممممممممممممممـٗ

 ذصــمممممممممممممممممـاب١ٕا تمممممممممممممممممـا غ ـمممممممممممممممممـة

 ٚ  كزٜ تهممم١ا  ٌمممٗ بمممٟ اٌعـمممـا١ٌّٓ خ١ٍمممً

 بإٔممممممٗ ِممممممماز  ذٔثـممممممـا  ِممممممسج ِٚجأثممممممٗ

 

 ّخــــــــــ اٌشد06
 اٌىس٠ُ اٌمسآْ

 . " سدّخ ٌٍؼب١ٌّٓ لبي رؼبٌٝ : " ِٚب أسسٍٕبن ئال                                     . "  ؼبٌٝ : " ئْ اهلل ٌشءٚف سد١ُلبي ر
  ". اغفش ٌٕب ٚاسدّٕب أٔذ ِٛالٔب فبٔػشٔب ػٍٝ اٌمَٛ اٌىبفش٠ٓ " : لبي رؼبٌٝ
 اٌشس٠ف اٌحد٠ث

 ." ػؿٛ رذاػذ ٌٗ سبئش األػؿبء ثبٌسٙش ٚاٌذّٝ ّضً اٌجسذ اٌٛادذ ئرا اضزىٝ ِٕٗو : " رشٜ اٌّإ١ِٕٓ فٟ رٛادُ٘ ٚرؼبطفُٙ ٚرشادُّٙ لبي 
                        . " ٠شدّىُ ِٓ فٟ اٌسّبء " اسدّٛا ِٓ فٟ األسؼ لبي 
 ".األسؼ دخٍذ اِشأح إٌبس فٟ لطخ دجسزٙب ال ٟ٘ أطؼّزٙب ٚال رشوزٙب رأوً ِٓ خطبش" لبي 

 ".٠شدُ غغ١شٔب ٠ٚٛلش وج١شٔب : " ١ٌس ِٕب ِٓ ٌُ لبي 
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 التاريـخ غيـرت لحظـاتالوحدة األولى: 

  نوح سفينة-1

َّ  قَوْمِكَ  مِنْ  يُؤْمِنَ  لَنْ أَنَّهُ  نُوح   إِلَى وَأُوحِىَ )1س  َ  آَمَنَ  قَدْ  مَنْ  إِل  مَابِ  تَبْتَئِسْ  فَل

َ  وَوَحْيِنَا بِأَعْيُنِنَا الْفُلْكَ  وَاصْنَعِ ( 36)يَفْعَلُونَ  كَانُوا  ظَلَمُوا الَّذِينَ  فِى تُخَاطِبْنِى وَل

 ((.37)مُغْرَقُونَ  إِنَّهُمْ 
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 ( سبق ما كل – لنتعلم التوكل على هللا – ليبين قيمة العمل –لضرورة األخذ بالسبب )  

 فهجروا القرية ( –فآمنوا كلهم  – به فكفروا ) قومه لهداية نوًحا هللا أرسل  -12

 التواكل( –لعمل ترك ا –االستعجال  – الصبر ) نتعلم من قصة نوح عليه السالم ...  -13

وَيَصْنَعُ الْفُْلكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَََلٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا "  2س 

( فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عََذاٌب 38مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِْنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ )

 " (39عَذَابٌ مُقِيمٌ ) يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

  (يذله –يضعفه  –يقويه  –) يعزه      :.......المراد من " يخزيه "  .1
  (أمالئ - أموال – أمالء – أمالى)       ..... ..........": مأل"  جمع .2

 ( تركوا - نفروا – استهزءوا – وقروا)....... "......سخروا"  مضاد .3
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 ( الشامتون -المتحدثون  – فرد – القوم)        ...............     :" المألمعنى "  .4
 " بما قبلها .... فَإِنَّا نَْسَخُر ِمْنُكْم َكَما تَْسَخُرونَ عالقة "  .5
 تفصيل ( –توضيح  – نتيجة – تعليل)                                                 .6

 ابتعدوا ( –تحية ألقوا ال –احترموه  – منه سخروا......) نوح قوم كبراء كلما مر .7

 – للتجدد مضارع –) ماضي للثبوت   ............" الفلك ويصنع"  فى الجمال .8

 .دعوة للعمل أكثر من العبادة ( –توحي بترك الدعوة واالنشغال بالسفينة 

 (مدمًرا زلزاالً  - مغرقًا طوفانًا - شديدة ريًحا)         : ....الكافرين عقوبة كانت .9

جَاءَ أَمُْرنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اْثنَْيِن حَتَّى إِذَا "  3س 

 " (40وَأَهْلَكَ إِلَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ َمعَهُ إِلَّ قَلِيلٌ )

  (كالمنا – لعبادةوقت ا – تنفيذ – قضاؤنا)        :.......   "  أمرناالمراد من "  .1
  (التنورين - التنورات – التنانير – التوانر).....        ..........": التنور"  جمع .2

 ( ركب - تكلم – حضر باكًرا – لكفره أُهلك) "......سبق عليه القول"  المراد من  .3

 ( الشامتون -المتحدثون  – فرد – القوم)            ...............:معنى " المأل"   .4
 " بما قبلها .... قُْلنَا اْحِمْل فِيَها ِمْن ُكل ٍّ َزْوَجْيِن اثْنَْينِ عالقة "  .5

 تفصيل ( –توضيح  – نتيجة –) تعليل                                                

 ( نفي –استفهام  – نهي – قصر......)" أسلوب َوَما آَمَن َمعَهُ إَِّلَّ قَِليل  "  .6

  ه هللا تعالى لتحرك السفينةالموعد الذى حدد  .7
 .(عند اكتمال بناء السفينة  – التنور من الماء فوران – صباح يوم الجمعة ) 

 (كالهما -زوجين من الحيوانات – المؤمنين)أُمر نوح أن يحمل في السفينة....  .8

غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَ " 4س 

( وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْج  كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل  يَا 41)

 " (42بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وََل تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ )

 (كالهما – وقوفها على الشاطئ – الماء في سيرها) ............( مجريها) معنى  .1
 (منزوع – مفارق – قريب – بعيد)                  ( ..............  معزل)  مضاد .2
 ( مراسيها –مواريس – مرساهات – مروس)     ................(.مرساها) جمع .3
 (تنافر – تناغم – ترادف – تضاد)                 مرساها"      –بين " مجريها  .4

 (  والثالثة األولى – توكيد -أمر  –قبله  تعليل لما)......   (إن ري لغفور رحيم)  .5

 ( كالهما – بالجبال للموج – للجبال بالموج)     ..........تصوير (موج كالجبال) .6

 ( والثانية األولى –أمر  – للتحذير – نهي)       " وال تكن مع الكافرين "..... .7

 (سبحان هللا – هللالحمد  – هللا أكبر – هللا بسم)     .ركب المؤمنون السفينة قائلين .8
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 الحياة دقائق وثوان  -2

يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي عن وسائل للترفيه والتسلية؛ لكي 

يقتلوا بها أوقاتهم، ول يدرون أن حياة اإلنسان تقاس بهذا الوقت، وأن الثانية 

من عمر الوقت قد تنجز عملً يفيد البشرية مدى الحياة، ولعل أمير الشعراء 

ي كان من طليعة الشعراء الذين ألمحوا إلى قياس عمر اإلنسان أحمد شوق

 .بالثواني والدقائق

 (سبق ما كل - يدركون -يعلمون  – يعرفون)  ............( يدرون) معنى .1
 (ابتعدوا – حددوا – تجاهلوا – واأشار)     ( ..............ألمحومضاد )  .2

 ( طالئع –طلع  – طواليع – والعط)       ................   (.طليعة) جمع .3

 (والتسلية الجد من مزيج –كلها للتسلية  – كلها لعب – كلها جد) طبيعة الحياة .... .4

  .......لفت شوقى األنظار إلى أن عمر اإلنسان .5

 (والدقائق بالثوانى يقاس –قاس بالمال ي – يقاس بالعمل – يمر ال محالة)          

 

مه من خير وعلم ينفع البشرية. وقد ضرب فعمر اإلنسان يقاس بمدى ما يقد

العلماء أروع األمثلة في كيفية اإلفادة من وقت الفراغ حيث التفكر والتأمل 

والمراجعة والمحاسبة، قد قيل: )إن تفكر اإلنسان ساعة خير من قيامه ليلة( 

والمعنى أنه بالتفكر والتأمل يصل اإلنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار 

 اإلعجاز اإللهي، في الصنع والتهيئة والنظام.الكون، وقدرة 

 كل ما سبق(  -صغيرة  – خفايا – وقت)         ............( دقائق) معنى .1

 (الجهل – العجز – التجاهل – الفوضى)      ( ..............النظاممضاد )  .2

 ( قدم – أفسد – أبعد – أوجع)                  ..........(.المراد بـ ) ضرب .3

 (بكل ذلك – بالسنوات – بالمال – وعلم خير من يقدمه ماب)   قاس عمر اإلنسان ..يُ  .4

 (والعلماء للمؤمنين –من صفات أهل العلم  –خاص بالمؤمنين . ) التأمل فى الكون   .5

 (العرب - األجانب - النابهين - الخاملين)  : ....العلماء ذكر التاريخ يخلد .6

 (عام ألف - العمر كله – ليله - ساعة)    : ...عبادة من خير ساعة تفكر .7
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 ما سألعند هذا النظام الدقيق الذي استرعى انتباه العالم األشهر )إسحق نيوتن(

، وفي حالة تأمل وتفكر وبحث، لماذا سقطت نفسه سؤالً، وكان في وقت فراغه

التفاحة فوق رأسي؟ ولماذا تسقط على األرض في شكل عمودي؟ ولماذا ل 

 مين أو ذات الشمال؟ ولماذا ل ترتفع إلى أعلى؟ تنحرف ذات الي

 (األولى والثانية  - أخفى – جذب – استدعى)         ............( استرعى) معنى .1

 (تتساوى – تبعد – تميل – تستقيم)                  ( ..............تنحرفمضاد )  .2

 ( إلى اليمين – متقطعة – عمودي بشكل – بشكل منحرف)  .....سقطت التفاحة   .3

  مدهش( -غريب  - عميق -)تافه                      .. كان تأمل نيوتن بسيًطا لكنه .4

 (ال يوجد رابط – ألنها جزء من األرض – الجاذبية) تسقط األشياء ألسفل بسبب.. .5

 (التكافؤ - التوازن - الجاذبية -القوة )  ....نظريةتوصل نيوتن إلى  .6

 

اتها إلى نظرية الجاذبية األرضية، التي نجحت تطبيقنيوتن ل وصتومن خلل تلك األسئلة 

في أن يتخطى اإلنسان بها حاجز الفضاء، مستكشًفا األرض والقمر والكواكب 

والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي، وحركة انتقال المركبات والطائرات 

، ةادقسيط لكنه عميق، ولحظة تفكر صوالسفن وغيرها، كل ذلك جاء من تأمل ب

 د ذكره في سجل العلماء.فأفاد البشرية، وخلَّ

 (تعلو - تطفو - تعوم – تتحرك)      ............( تسبح) معنى .1

 (أوجد – أفنى – سجل – أبقى)     ( ..............خلَّدمضاد )  .2

 ..........يعنى قانون الجاذبية .3

 (ر القمر على األجسامتأثي – أن األجسام تجذب األرض – إليها األجسام تشد األرض أن)

 (األحالم - الغرور - الحظ - العلم)   : .......... .بفضل الفضاء حاجز اإلنسان تخطى .4

           .....قلياًل من الوقت نخصصه كل يوم لتنفيذ شىء مفيد إن .5

 (سبق ما كل – سبب لرقي –أفضل  الحياة يجعل –قد يغير الحياة   )
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 3- خالل كريمة

 وتَلقِى بَأوْبة  الغَريبِ طَرَبَ                   ةكريمـ الخِــللُ رِبُنىلَُتطْ إِنَــى

 المشتاقِ  هِزَّةَ الشَّمائلِ بينَ                    والنََّدى المروءةِ ذِكَرى وَتَهزُّنِى

 :يلى فيما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر( أ)

 تغضبنى  -د  تحزننى -ج     سعدنيت -ب    تؤلمنى -أ   :«تطربنى» مقابل -1

 كرائم -د      كرام -ج      كرماء -ب      أكرام  -أ    .:«كريمة» جمع -2

 البخل -د      المال -ج      المطر -ب       الجود -أ  .:«الندى» مرادف -3

 خلة -د       خال -ج       خليل -ب        خل  -أ  .. :«الخالل» مفرد -4

 بقاء -د     رحيل -ج      ذهاب -ب        عودة -أ    .. :«بةأو» معنى -5

  الناس -ج    األخالق -ب      ما يوجد على اليسار -أ       :«الخالل» المراد بـ -6

   ....... ن األخالقعندما يسمع الشاعر ع -7
 ن بهايكره من يتمسكو -ج   ينفرمنها  –ب   وطنه إلى بعودته الغريب سعادة بها يسعد -أ

 ماذا؟ول أجمل؟ التعبيرين أى  ( كريمة الخالل تطربنى - كريمة الخالل لتطربنى إنٍِّى) -8
    بأداتين مؤكدة – األولى–مؤكدة بأداة واحدة          ب  –األولى  -أ

 المضارع لتجدد –الثانية  -تبدأ بفعل                  د –الثانية  –ج 

 

 األرزاق مُقَسِّمُ اصْطَفاكَ فقد             محمودةً خليقةً رُزِقــْتَ فـإذا

 األْخـــلق مَكارِمُ وذاك ِعْلم،            وذا مَالٌ، َحظُّــهُ هذا فالنَّاسُ

 اإلِمـــــلق نِهَاية كان بالِعلْمِ            مُحَصَّنًا تَدخِرْه لم إن والمالُ

 :يلى فيما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر( أ)

 خوالق  -د      أخلقة -ج     خالئق -أخالق     ب -أ         «:خليقة»جمع  -1
 تحتفظ به  -د      تهبه  -ج       تنفقه -ب      تبذره -أ     «: تدخره»مقابل  -2
 البخل  -د  اإلخفاق  -ج       الفقر -الضعف  ب –أ «: اإلمالق»مرادف  -3
 كل ما سبق  -د   حاسبك -ابتالك      ج -ب   اختارك –أ  «: اصطفاك» معنى -4
 كريم  -د    كارم  -ج    مكرمة -مكرم      ب –أ       «:مكارم» مفرد -5
 ...........  جمع الشَّاعر بين العلِم واألخالقِ  -6
        ألن العلم يحفظ األخالق -ب            الخلق يحرسه أن يجب العلم ألن –أ 
 والثالثة األولى  -د  لالنحراف              حتى َّل يؤدي العلم -ج 
 ............. )المال إن لم تدخره محصنًا بالعلم( -6
        يدعو للعمل واَّلجتهاد -ب            لمالل حصنب للعلم تصوير – أ
 األولى والثالثة  -د            للعلمبحصن  للمالتصوير  -ج 
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 اإلخْفَاق َمطِيَّة كان تُعِْليه             لشَمَائِ  تَكَْتنفْهُ لم إن والعلمُ

 بخــلق ربه يتوج لم ما              وحـده ينفع العلم لتحسبن

 :يلى فيما القوسين بين مما الصواب تخير( أ) 

 أشملة  -د       شملة -ج       شمل -ب      ِشمال -أ       «:شمائل» مفرد -1
 تواضع  -د    رسوب  -ج       فشل -ب       نجاح -أ     «: إخفاق»مقابل  -2
 كل ما سبق  -د      تشمله  -ج    تصونه -ب    تحوطه –أ   «: تكتنفه»مرادف  -3
 كل ما سبق  -د       تترك  -ج      تظن -ب       تعدٍّ   –أ    «: تحسب» معنى -4
 أمطاء  -د    مواطي  -ج      مطايا -ب مِطى       –أ       «:مطية» جمع -5
 ...... بـ إبراهيم حافظ لُقب -6

 الشاعر القروي -د     شاعر القطرين –ج     النيل شاعر -ب       الشعراء أمير -أ   

 ......... ينفع المال والعلم صاحبه -7

 إذا حصَّل الكثيرمن المال  –ب            ينفع المال صاحبه إذا كان محصنًا بالعلم  -أ 

 والثالثة األولى -د         صاحبه إذا كان مصونًا بالخلقوينفع العلم  –ج 

 ...... َّل تحسبن العلم ينفع وحده -8

 للتنبيه: النهى –ج     واإلرشاد النصح: أمر -ب      واإلرشاد النصح النهى: -أ   

 ...... )يتوج ربه بخالق( -9

     ية الخلقيبين أهم –ب                          تصوير للُخلق بتاج  -أ   

 سبق ما كل -د       أن العلم بغير خلق يضرعلى يؤكد  –ج  

 ولماذا؟ ؟أجمل التعبيرين أى  ( العلم ينفع وحـده تحسبَّل-َّلتحسبن العلم ينفع وحـده ) -10
 نهي للنصح – الثانية–ب                    بالنون مؤكدة – األولى -أ

 َّل فرق بين الجملتين -د                  نهي للنصح – األولى –ج 
 ......الصفات التى يعتز بها الشاعر، كما فهمت من النص -11

 سبق ما كل -دمكارم األخالق          –ج     الكرم  –ب      المروءة  –أ   

 .... أشهر حظوظ الناس فى الحياة كما فهمت من النص -12
 سبق ما كل -د       األخالق   –ج العلم         –ب المال         -أ
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 الوحدة الثانية : نحو حياة أفضل
 ابني إلى رسالة 

عقًل، وأعطاك حرية، ثم قال لك خض معركة  –عز وجل  –"لقد منحك الخالق  1س 

الحياة، فلماذا تتخلى عن هذين السلحين الماضيين؟ لماذا تعطل عقلك وتتنازل عن 

 رياح الصدف"حريتك وتترك نفسك ريشة تتقاذفها عواصف الحياة و

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر

 كل ذلك -د     منعك -ج    حرمك –ب     أعطاك -أ     «: منحك»مرادف  .1
 كل ما سبق -د  الغريبين -ج   القويين –ب    المنتهيين-أ   «الماضيين» المراد بـ .2
 عصفة -د     عاصفة -ج   عصف –ب   عاصف  -أ .....  «عواصف» مفرد .3
 ..... خض معركة الحياة .4

  تعبير حقيقي –ب                تصوير للحياة بمعركة   -أ

 والثالثة األولى -د             تعبير يوحي بتشابك الحياة -ج

 .... وتترك نفسك ريشة تتقاذفها عواصف الحياة  .5
   بريشة النفس يصور تعبير -ب        تعبير يدل على التفاهة       -أ

 تعبير حقيقي -د             تعبير يدل على الحرية -ج

 ....يعمل اإلنسان بنصائح غيره .6
   إذا وافقت رغباتي فقط -ب  صاِدقًا أمينًا الناِصح يكون عندما  -أ

 عند تبادل المصالح -د             دائًما بدون تفكير        -ج

 

ك ودوافعك، وقف "حاسب نفسك وانظر في أعمالك وأقوالك، دقق في مواقف 1س 

 من هذا كله موقفًا موضوعيًا ل يقبل التبرير، ول يلتزم الصمت"

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر

 كذل كل -د     التفسير -ج    التوضيح –ب     التعليل -أ     «: التبرير»مرادف  -1
 مدفوع -د        دافعة -ج        دافع –ب        دفع  -أ     .....  «دوافع» مفرد -2

 ..... حاسب نفسك وانظر في أعمالك وأقوالك -3
  تعبير حقيقي –ب                 يحاسب بإنسان للنفس تصوير  -أ
 األولى والثالثة -د             بالشك والقلق       تعبير يوحي  -ج
 .... استخدام حرف العطف )و ( يدل على  -4

 التعظيم -د             التحقير -ج           القلة -ب             التنوع  -أ

 تكون بـ  األخالق -5
 ذلك كل -د          التزام بالقواعد -ج     نية وموقف -ب       عقيدة وإيمان  -أ
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 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة : اختر 3س
 عند اَّلبن  ........ الهوايات من .1
 والثانية األولى -د      الطوابع جمع  -ج      النجاح -ب   القراءة -أ
 ..... أداته نداء أسلوب: بنى أى .2
 حذوفة -يا      د -ج        أى -ب     أيها -أ
 ...... بينهما(  واجب ـ حق)  .3
 تناغم موسيقي -د    تجانس -ج          ترادف -ب       تضاد -أ
 .... يفيد نداء أسلوب: بنى أى .4
 واإلرشاد النصح -د           والشمول العموم  -ج           التنبيه -ب     التعظيم -أ
 ........ أسلوب.  حريتك على احرص .5
 دعاء -د           أمر  -ج        نداء -ب        نهى -أ

 .... يفيد أمر أسلوب.  ذلك سبيل فى اجتهد .6
 واإلرشاد النصح -د        والشمول العموم -ج             التنبيه  -ب      التعظيم -أ

 اإلنسان سالحين ماضيين هما  ............   و ............    منح هللا .7
 العلم -الوقت  -د        العلم -المال  -ج   العقل - الحرية  -ب      المال -الحرية  -أ
 الالزم بالجهد األكمل الوجه على تحب الذى بالعمل القيام هى  ......... .8
 سر اَّلحترام -د   سر القوة    –سر الغنى     ج  -ب    السعادة سر -أ

 
 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة : ضع 4س

                               ( √)   .الطيبة الصحة سر والقصد، اَّلعتدال أن الكاتب يرى .1

         (X)   .والنواهى واألوامر بالقواعد يستهين معاصر، لبنانى مؤلف النص هذا كاتب .2

                                  ( √)      .مشقة أو جهد بذل إلى يحتاج َّل سهل، العلم طلب .3

  (√)   أحب الكاتب أن يعرف ابنه حقيقة هذا الزمان المتغير . .4

  ( √) كل يوم يمر نستقبل تغيرا جديدا في كل نواحي الحياة . .5

  ( √)    العلم والتعلم والتعليم هي المفاتيح األساسية للسعادة . .6

  ( X) نحن نعيش في عصر تخلف وتأخر . .7

  ( X) بعدم اَّلهتمام بالتخصص . ينصح الكاتب ابنه .8

 ( X) يفرض الكاتب رأيه على ابنه . .9

 ( √) . الكسالنالسعادة َّل تطرق باب  .10
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 وادي الكنانة

 اـــزَّمامَدَعَتْ مِصْر، فََلبَّْينَا كِرَامَا              وَمِصْرُ لََنا، فَلَ نَدَعُ ال

 قَيِامًا تَحْتَ رَايَتها، قَِيامَـا              أَمَامكُُم الْعُلَ، َفامْضُوا أَمَامَا

 :يلى فيما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر( أ)

 أطعنا  -د        تحدينا -ج     رفضنا -ب   استجبنا -أ       :«لبينا» مقابل -1

 والثانية األولى -د      روايات -ج      رايات -ب       راي -أ    .  :«راية» جمع -2

 سبق ما كل -د        السمو -ج       المجد -الرفعة     ب -أ . :«العال» مرادف -3

 أكرم -د       مكرمة -ج       كريم -كارم       ب -أ   .. :«ِكرام» مفرد -4

 زمة -د        زمائم -ج    زمامات -ب       أزمة -أ  .. :«الزمام» جمع -5

   ....... أمامكم العال  -6

 صواب كالهما –ج    تعبير يدعو للهمة –ب   تصوير للعال بشيء مادي  -أ

 تنافر -د   موسيقي تناغم –ترادف   ج  –تضاد   ب  -أ.. الزما (   -بين ) كراما -7

   ....... نادت مصر شبابها -8

 ةوالثاني األولى -فتجاهلوها    د –ج   ملبين النداء  فأسرعوا –ب    ليحققوا لها المجد  -أ

 

 بِسَاطَكَ سُْندُسٌ، وَثَرَاكَ تِبْرُ              وََجوُّكَ مُشِْرقٌ، وَشََذاكَ عِطْرُ 

 ـرُّ               أَبَوْا فىِ هللا وَالَْوطَنِ انِْقسَاَماــوَنَهْرُكَ كَوْثَرٌ، وَبَنُوك غُـ

 :يلى فيما القوسين بين مما يحةالصح اإلجابة اختر( أ)

 ابتعدوا  -د        تحدينا -ج     رفضنا -ب     قبلوا -أ       :«أبوا» مقابل -1

 سبق ما كل -د          أنهر -ج      أنهار -ب       نُهر -أ    .  :«نهر» جمع -2

 كل ما سبق -د        نبات -ج  اسم بنت -ب     الحرير -أ.:«سندس» مرادف -3

 غورة -د       غورة -ج       غارة -ب       أغر -أ    .. :«ُغر  » مفرد -4

 على ...... )بنوك غر( الشاعر يدل قول -6

 اختالفهم -د      تشابههم     –ج     الطيبة صفاتهم –ب      بياض وجوههم -أ

، َوَشَذاَك ِعْطرُ )الجملتين بين  -7 َك ُمْشِرق     ....... ( َوَجو 

 تنافر -د      موسيقي تناغم –ج         ترادف    –ب               اد تض -أ 

 بـ ....... يرى الشاعر أن بقاء مصر مرتبط -8

 كل ما سبق -د    استمرار الصناعة –ج      كثرة الزراعة –ب     النيل بوجود -أ 
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 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة : اختر 3س

 : .......... .على يدل تعبير: كراما فلبينا  -1

  اَّلستجابة فى رغبتهم -ج    اَّلستجابة من نفورهم -ب    اإلجابة سرعة -أ
 مهمة -د       همة –ج            أهم -ب      هامة -أ : ........مفرده جمع هام  -2

 ماؤك -د       ذهبك –ج        ترابك -ب     نجومك -أ : .........مرادفها ثراك  -3

 يأخذ -ينجز        د -ج           يرد -ب      يقبض -أ : ..........يبسط مضاد  -4

 .......... . :على تدل «غر بنوك»  -5

 شجاعتهم -د      وجوههم بياض -ج      صفاتهم ُحسن -ب       سريرتهم نقاء -أ

 زمامات -د        ذمم -ج         زمائم -ب       أزمة -أ.... :على تجمع: الزمام  -6

 

 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة : ضع 4س

               ( √)      .األطفال أدب رواد ومن المعاصرين مصر شعراء من «الهراوى» -1

 (  X)  راغمين عليها فأقبلوا أوَّلدها مصر دعت -2

                              ( √)    .واإلرشاد والنصح للحث أمر أسلوب: أماما فامضوا -3

                          ( √)    .النيل ماء غزارة على يدلٍّ  تعبير فعاًما عاًما فيضه يبسط -4

                                        (  X)   .فقط بماضينا تمسكنا إذا إَّل َّليتحقق المجد -5

                          (   √) .الموت مهابة موعد العزيمة قوة له توفر إذا يتحقق المجد -6

                           (   √) .النيل نهر ضفتى جمال على يدل تعبير «كوثر نهرك» -7

                        (  √)   .بالماضى الفخر على يدل تعبير: هاما النجم هام فوق نرفع -8
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 فالق الحب والنوى

فتحسب أنك إنما تنظر إلى قطعتين  أو نواة التمر حبة القمح، إنك لتنظر إلى» 1س 

من الجماد األصم األخرس، كأنهما حصاتان ألقت بهما األحداث ثم أهملتهما على 

 «أرض يباب..

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر

 أسود -د     لين -ج   صلب –ب     يسمع ال -أ     «: األصم»مرادف  .1

 سبق ما كل -د  ُحصيٍّ  -ج   ِحصيٍّ  –ب   حصيات -أ........   «حصاة»جمع  .2

 كل ما سبق -د     عمار -ج   جفاف –ب   خراب  -أ .....    «يباب»مضاد  .3

 .....للمرة األولى ، أو نواة التمرَمْن ينظر إلى حبة القمح .4

  ايدرك عظمتهم –ب        الجماد من قطعتين إلى ينظر إنما أنه إليه خيليُ   -أ

 الثانية والثالثة -د                          يعلم ما سيحدث بعد ذلك       -ج

 ....للمرة األولى  َّل يتخيل من ينظر إلى حبة القمح ونواة التمر .5

 قدرة هللا تعالى   انتنتظر أنهما -ب       أن أمامه خزانتين اختزنتا طاقة حيوية   -أ

 والثانية األولى -د                أن هذا طعامه                    -ج

 

إذا بحبة القمح تتفتح عن عود حىٍّ، يتغذى من األرض طعامًا، ويرتوى من » 1س 

 «.ماء المطر شرابًا، ويستمد من الهواء ومن الضياء فاعلية ونماء..

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر

 يغتني -د     يشبع -ج   يظمأ –ب     يشرب -أ      «: يرتوى  »مرادف  .1

 سبق ما كل -د  كبر الحجم -ج   زيادة –ب    تفاعل ونمو-أ  (:المراد بـ )فاعلية ونماء .2

      من نفسها -ج  تجفف عندما –ب     التربة فى تغرس عندما  -أ..   تتحول حبة القمح  .3

 ..... ، أو نواة التمرحبة القمحلالظروف المواتية  .4

 ذلك كل -د  ضوء الشمس -ج      تُروى بالماء –ب        تُغرس ي األرض  -أ

 ....تعود الحياة لنواة التمر .5

   بالماء والضياء فقط -ب           النخل من عمالقة عن التمر نواة تتفجرف  -أ

 بالتربة والضياء -د                                   بالتربة والماء فقط -ج

 ....األبراج البشرية –النخلة   .6

   حية -مصمتة  -ب                         مصمتة  - حية   -أ

 مصمتة -مصمتة  -د  حية                             –حية  -ج



 

13 

                                01112560950                                             عصام محمودأ/                    

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر:  3س
 .............. بـ النخلة ثمار الكاتب شبه .1

 والثالثة األولى -د         الذهب -ج            الفضة -ب          الياقوت -أ

 ( : ..............ساطعة) مضاد .2

 غامضة-د       واضحة -ج              منطفئة -ب          المعة -أ

 .............. الهواء من القمح عود يستمد .3

 ماء-د               نماء -ج            شرابًا -ب        طعاًما -أ

 .............. بلغته ما لتبلغ ترتفع النخلة .4

 والثانية األولى -د       العالية األبراج-ج        األوطان -ب            البيوت -أ

           .............. المقال كاتب .5

 محمود نجيب زكى -د      حسين طه -ج         الرافعى -ب         المنفلوطى -أ

 .............. السماء غيث من السامقة النخلة .6

 هواؤها-د             نماؤها -ج           شرابها-ب             طعامها -أ

 ....... األرض عناصر من السامقة النخلة .7

 ماءها  -د            نماؤها -ج               شرابها  -ب                طعامها -أ

 ( ..............يباب) معنى .8

 نهضة  -د             خراب -ج             دمار  -ب               عمار -أ

 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة : ضع 4س

 ( √)      .جبارة حيوية طاقة فيهما التمر ونواة القمح حبة -1

 (  √)    .السماء غيث من القمح حبة ترتوى -2

 ( X)     .فقط حمراء ثماًرا النخلة تخرج -3

 (   √)   .وارتفاعها علوها فى البشرية األبراج يشبه النخل -4

 (   √)   .الميسرة": المواتية" معنى -5

 ( X)     .السماء غيث من النخلة طعام -6

 (   X)   .المثمرة": السامقة" معنى -7

 (   √)   .باهلل إيماننا يزيد الكون فى التأمل -8

 (   √)   .هللا قدرة مظاهر من التمر ونواة القمح حبة -9

 (    X) .تفاعل وال لها فعل ال البشرية كاألبراج النخلة -10
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 ) كن جمياًل( الوحدة الثالثة
 استعن باهلل                                    

قال كنت خلف النبى "صلى هللا وعليه  -رضى هللا عنهما  -عن ابن عباس » 1س 

وسلم" يوًما فقال: يا غلم إنى أعلمك كلمات ، احفظ هللا يحفظك، احفظ هللا تجده 

 «.ألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باللهتجاهك، وإذا س

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر

 حضرت -د  أجبت  -ج   طلبت –ب استقمت    -أ     «: سألت  »مرادف  .1

 سبق ما كل -د   ُغلم  -ج   أغالم  –ب     غلمان  -أ........   «غالم  »جمع  .2

 التنبيه -د     التحقير -ج   التقليل –ب   مالتعظي  -أ جاءت نكرة لـ« كلمات» .3

 التنبيه -د     التحقير -ج   التقليل –ب   التعظيم  -أ غرضه  نداء« يا غالم» .4

 تفسير -د     توضيح -ج   تعليل –ب     نتيجة  -أ عالقة" يحفظك" بما قبلها .5

 .....من النصائح الواردة في هذا الجزء من الحديث .6

 الثانية والثالثة -د     إقامة الصالة -ج    مساعدة الناس –ب     باهلل االستعانة  -أ

 .... لُقب ابن عباس بـ .7

 والثانية األولى -د      العالم -ج     ترجمان القرآن -ب         َحبر األمة  -أ

 

َمعْت ةَ لَوِ اجْتَإذا َسأَلْتَ فاسْأَلِ هللاَ، وإذا اسْتََعْنتَ فَاسْتَِعنْ باللهِ، واعْلَمْ أَنَّ األُمَّ » 2س 

َّ بِشَىء  قَدْ َكتََبهُ هللاُ َلكَ، وإن اجتمعوا َعَلى أَْن  عَلَى أَنْ يَنْفَعوكَ بَِشىء  َلمْ يَنْفَعوكَ إل

َّ ِبشَىء  قَدْ َكتََبهُ هللاُ َعلَْيكَ، رُفِعَتِ األقْلمُ، وَجَفَّت  يَضُرُّوكَ بشَىء ، َلمْ يضَروكَ إل

 «.الصُّحُفُ

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة ةاإلجاب اختر

 كل ذلك -د      فعله  -ج   أخبر به    –ب    قدَّره -أ     «:  كتبه »مرادف  .1

 األمهات -د     األمم -ج األئمة  –ب       اإلماء  -أ ....... «األمة  »جمع  .2

       الصحيفة -د   الصاحف -جالصفحة   –ب المصحف     -أ  مفرد " صحف":     .3

 أسلوب... « لَْم يَْنفَعوَك إَّلَّ بَِشىء   » .4

 نداء -د           نهي -ج        نفي   –ب        قصر  -أ  

 نفي -د     نهي -ج   أمر للتنبيه –ب     للنصح أمر  -أ أسلوب  " " اعلم  .5

 .....تنكير" شيء" يفيد  .6

 الثالثةالثانية و -د     التقليل -ج       التكثير –ب      العموم   -أ
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يا غُلمُ إنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمات ، احْفَِظ هللاَ يَحْفَظْكَ، احْفَِظ هللاَ تَجِدْهُ تِجاَهكَ، إذا »3س 

 «سَأَْلتَ فاسْأَِل هللا.

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر

 يهينك -عنك       د يبتعد -ج    ينساك -ب  يضيعك -أ   :«يحفظك» مقابل .1

 للتحذير -للطاعة          د -ج     للتنبيه -ب   للتعظيم -أ    :نداء «غالم اي» .2

 للتعظيم         د للتنبيه -ج      للتمنى -ب   للنصح -أ      :أمر «فاسأل» .3

 ورد في الحديث ... .4

 هللا  وطلب العون والمساعدة من –ب   أمر بحفظ حقوق هللا علينا   -أ  

 سبق ما كل -د                التوكل على هللا -ج  

    نتعلم من الحديث.... .5

 كل ذلك -د     نصح األطفال للكبار -ج   تجاهل األطفال –ب     باألطفال االهتمام  -أ

 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة ضع4س 

 ( √  )   .مسعاه خاب هللا غير على يعتمد من -1

                     (   X) .نفعهم فى اعتقاًدا النفوذ أصحاب إلى التقرب يجب -2

   (  √ ) تقرير أو فعل أو قول من النبى عن وىرُ  ما هو الشريف الحديث -3

  (  √) وسلم وعليه هللا ىصل - رسولعم ال ابن - رضي هللا عنه – عباس ابن -4

 (    √)   قوقهح على والمحافظة هللا بتقوىالشريف  الحديث يأمرنا  -5

 (   √)    هللا هو والضار النافع أنيعلمنا الحديث  -6

 (  Xيجوز التوسل بغير هللا في الدعاء )   -7
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 المطوقة الحمامة

زعموا أنه كان بإحدى مدن فارس مكانٌ كثير الصيد يتردد عليه الصيادون، » 1س 

اب, فبينما كان الغراب فى وكان فى ذلك المكان شجرةٌ كثيرةُ األغصان فيها عش غُر

 .«عشه إذ بصر بصياد قبيح المنظر، على كتفه شبكة وفى يده عصًا مقبًل نحو الشجرة

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر

 مصر -د     الشام -ج   العراق –ب     إيران -أ     تقع فى    «: مدن فارس» .7

 سبق ما كل -د عصيان  -ج  ِعصىٍّ  –ب   عصوان-أ........           «عصا»جمع  .8

 كل ما سبق -د     مدبًرا -ج متأنيًا   –ب مسرًعا    -أ             .....«مقباًل »مضاد  .9

 ..... خاف الغراب عندما أبصر الصياد .10

  سيصطاد الحمام ألنه –ب         الصياد يقتله أن يخشى كان ألنه  -أ

 ألنه َّل يقدر على التحرك -د                         ألن شكله مرعب -ج

 .... المطوقة من صاحباتهاالحمامة طلبت  .11

     أن تنقذ كل واحدة نفسها  –ب         المحاولة فى يتخاذلن أال  -أ

 أن يستسلمن للصياد -د  أنها ستهرب وتتركهم          -ج

 

 بكة حتىهذا مما يزيد الرغبة فيك والمودة لك، ثم أخذ الفأر فى قرض الش» 2س 

 «.فانطلقت المطوقة وحمامها معها فرغ منها،

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر

 مأل -أخال     د -ج   انتهى –بدأ        ب  -أ          «: فرغ»مرادف -1

 ألفة -د    سخط -ج   رضا –ب         كره-أ........    «مودة» مضاد -2

 إحدى الحمامات -د    الفأر -ج   الكاتب –ب   الصياد  -أقائل العبارة :.......        -3

 .....من خالل القصة  واجب الحاكم تجاه شعبه -4

 أن يحظى بصداقات تنفعه عند الشدائد  -ب                 أن يكون ذكيًّا   -أ

 سبق ما كل -د      أن يفضل مصلحة الرعية على مصلحته الخاصة -ج 

 الشبكة .....وقعت المطوقة وصاحباتها فى  -5

      بعد إلقاء الصياد الشبكة عليهن –ب    الشبكة عن وعمين الحب، إلى ننظر عندما  -أ

 كانت مكيدة من المطوقة للتخلص منهن -د  بخدعة الغراب                           -ج
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 : تخير اإلجابة الصحيحة : 3س 

 ………… قبلها بما عالقتها( الغراب فخاف) .1

 توكيد  -دتفصيل           -جتعليل             -ب       نتيجة -أ

 …………. أسلوب( قليالً  إال يلبث لم) .2

 قصر -داستفهام            -جنهى            -بنفى        -أ

 …………. الحمام أنقذ الذى .3

 القرد  -د        الفأر  -جالصياد        -بالغراب         -أ

 ………... أن الغراب قرر .4

 الصياد يراقب -ديختفى           -جت          يثب  -بيهرب        -أ

 …………. الحمامة لها يقال الحمام سيدة .5

 المترفة  -دالمعنفة             -ج            المطوقة -بالمطلقة            -أ

 ………... كتفه على يحمل الصياد كان .6

 عصا -دقوًسا               -ج                شبكة -جبندقية           -أ

 …………. بينهما( غيرى لقتل – قتلىل) .7

 ترادف -دتجانس            -جتقابل            -ب              تضاد -أ

 ……… عقد بقرض الفأر بدأ .8

 الصياد  -دالغراب      -ج     المطوقة الحمامة -بالحمام        -أ

 ……….. القصة كاتب .9

 محفوظ نجيب -د        المقفع بن هللا عبد-جالنديم       بن هللا عبد -بالجاحظ       -أ
 تعلمنا هذه القصة..... .10

 ذلك كل –مساعدة الصديق       د  -اإليثار       ج -التعاون      ب -أ
 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة ضع4س 

 (  √)    .شعبه مصالح يرعى صالح حاكم المطوقة الحمامة .1

 (  X)   .الصياد ورواها القصة أحداث راقب الذى .2

 (  X)   .قليل حمام معها وكان الحمام سيدة المطوقة الحمامة .3

 (  X)   .النديم بن هللا عبد القصة كاتب .4

 ( √)    .ضعف والفرقة قوة االتحاد .5

 ( √)    .عليها الفأر حرص زاد الحمام باقى على المطوقة الحمامة حرص .6

 (  √)   .الحمام إنقاذ من الفأر تمكن .7

 (  X)   .المنظر بديع دالصيا كان .8

 (   √) .الحب عليها ونثر شبكته الصياد نصب .9

 (   √) .فارس بالد فى القصة هذه أحداث وقعت  .10
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 حب الوطن

 بلدي هواها في لساني وفي دمــــى               يمجدها قلبي ويدعو لها فمي

  حب إن لم يتيمول خيــر في، مـــن ل يحـــب بــلده              ول في حليف ال

 :يلى فيما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر 1س

 ودود  -د        صديق -ج            صاحب -ب   عدو -أ         :«حليف» مقابل -1

  هواءات -د      هوايتها -ج      أهويتها -ب       أهواؤها -أ    .  :« هواها » جمع -2

 ....كلمة )يمجدها( توحي بـ : ...... -3

  ذلك كل –د الخضوع لها  –ج اَّلعتزاز والتعظيم لها  –ب  اإلخالص والحب لها   -أ

   .. " العطف يفيديمجدها قلبي ويدعو لها فمي"  -4

 كل ما سبق -د       الترادف -ج       الِقلة -ب       التنوع -أ 

 زمة -د        زمائم -زمامات    ج -ب       أزمة -أ  .. :«الزمام» جمع -5

   ....... حليف الحب -6

 كالهما صواب –ج    للعملتعبير يدعو  –ب    يُصاحب بإنسان للحب تصوير -أ

 تنافر -د   موسيقي تناغم –ترادف   ج  –تضاد   ب  -..أ (   دمي -فميبين )  -7

   ....... دعا الشاعر لحب الوطن ولكن بشرط هو -8

 والثالثةاألولى  -د    تقديم النفس على الوطن – ج  بالح في المبالغة –ب     اَّلقتصاد في الحب -أ

 

 ومــن تــؤوه دار فيجـحـد فضلــها            يكن حيوانا فوقه كل أعجم

 لــم تـرى أن الطيـر إن جـاء عشـه           فــآواه فـي أكنافـه يترنــمأ

 ـمومن يظلم األوطان أو ينسى حقها          تجئه فنون الحادثات بـأظـل

 :يلى فيما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر 2س

 تكرهه  -د       تنفر منه -ج        تضمه -ب      تطرده -أ         :«تؤوه» معنى -1

  أعجوم -د       عجمون -ج      عجميات -ب       أعاجم -أ    .  :« أعجم » جمع -2

  كناف –د       كانوف –ج        كنف – ب        كانف -أ (: .......أكناف) مفرد -3

 كل ما سبق -د       ينوح -ج         يدندن -ب         يشدو -أ     .. مقابل" يترنم"  -4

  ... عرضت األبيات قضية وذكرت الدليل عليها -5

          إنكار الوطن ، مثل الطيور -ب                         حب الوطن ، مثل الطيور -أ

 والثالثة األولى -د       كر فضل الوطن، أقل من الحيواناتمن ين -ج
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 :الصحيحة اإلجابة اختر 3س

 الــم تـرى أن الطيـر إن جـاء عشـه           فــآواه فـي أكنافـه يترنــم (1

 ………... قبلها بما عالقتها – يترنم

 تعليل -د      توكيد -ج         تفصيل -ب         نتيجة -أ

 وطــان إال رجــالهـــا          وهـل يترقـى الناس إال بسلــم وما يــرفـع األ (2

 ………... أسلوب( بسلم إال الناس يترقى هل)

 نداء -د          أمر-ج       قصر -ب          نفى -أ

 ومن يظلم األوطان أو ينسى حقها          تجئه فنون الحادثات بـأظـلـم  (3

 …………... قبلها بما عالقتها( الحادثات فنون تجئه)

 تعليل -د        توكيد  -ج      تفصيل -ب         نتيجة -أ

 …………. بينهما( الشقى – النعيم) (4

 ترادف -د       تقابل -ج              تضاد -ب           تجانس -أ

 

 :الخطأ العبارة أمام)×(  وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة ضع4س 

 (   √)    .نساناإل بها يولد فطرية غريزة الوطن حب .1

 (    √)   .الوطن رقى فى بارز دور للمرأة .2

 (   √)    .خير منه ينتظر ال بالده يحب ال الذى اإلنسان .3

 (    √)   .الترابط قوة تفيد( حليف) كلمة( الحب حليف) .4

 (   ×)    .الوطن بفضل االعتراف يجب ال .5

 (  ×)     .شوقى أحمد للشاعر النص هذا .6

 (  ×)     .أبنائها ربغي األوطان ترفع قد .7

 (    √)   .أبنائها مسئولية بها والنهوض األوطان تقدم .8

 (    √)   .بالمصائب األيام تلحقه لوطنه يتنكر من .9
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 المشروعات الصغيرة

وهى تمثل نشاطًا اجتماعًيا، ظل يحتفظ بمكانة خاصة؛ سواء بالنسبة » 1س 

ى لديها ظحبالنسبة للدولة التى نافعها، أو للحرفيين أو المواطنين المستفيدين من م

هذا النشاط بتقدير خاص ومتميز؟ لما يؤديه من وظائف: اقتصادية واجتماعية 

 «.وثقافية

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر(  أ) 

 الموظفون -د   العمال -ج عموم الشعب   – ب  الحرف أصحاب -...أ الحرفيون هم  -1
 شاًطا..........نيمثل المشروع الصغير  -2

 سبق ما كل -د   ثقافيًا    -ج   اقتصاديًا    –ب     اجتماعيًا  -أ

 من خصائص المشروع الصغير..... -3
 سبق ما كل -د      صغر رأس المال -ج      قلة العمالة –ب     صغر حجمه  -أ

 عندما اعتمدت بعض الدول األسيوية على المشروعات الصغيرة ..... -4
   تحولت من منتجة إلى مستهلكة    –ب             منتجة إلى ستهلكةم من تحولت  -أ

 أدى إلى نقص اَّلحتياجات -د   ضهف اقتصادها                          -ج

 على .... تعتمد عليه الصناعات الصغيرة فى إنتاجها -5
 سبق كل ما -د  المتاحة الخامات -ج  الخامات الغالية   –ب الخامات المستوردة     -أ

 

: دولال من لكثير الوطنى القتصاد فى مهمًّا دورًا الصغيرةُ المشروعاتُ تؤدِّى"  2س 

 ودالعق خللَ هائلةً إنجازات  اآلسيوية الدول بعضُ حقَّقتْ ولقد والنامية، المتقدمة

 الهتمام بفضل خلقة؛ منتجة  قوى إلى استهلكية   قوى من حوّلها مِمّا األخيرةِ؛

 لصغيرة ؟ا بالصناعات

 : يلى لما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر(  أ) 
 .......... المقصود ب)الدول النامية( .1

     مستواها المعيشي مرتفعالتى  الدول –ب     منخفض المعيشي مستواها التى الدول  -أ

 كل الدول اإلفريقية -د      كل الدول األوروبية                  -ج 
 ..... التى تنتجها الصناعات الصغيرةأهم السلع  .2
 كل ما سبق -د    الصغيرة السلع -ج      السلع النادرة –ب     السلع الغالية  -أ

 ..... من الصناعات التقليدية .3
 ذلك كل -دالمفروشات القطنية  -ج   المعادن والفخار  -ب     الزخرفة والنقش   -أ
 .... من مميزات المشروعات الصغيرة .4
   دمةدقيقة ومتقيعتمد على تكنولوجيا  –ب            يعتمد على تكنولوجيا بسيطة   -أ

 والثالثة األولى -د        توازن الصناعى بين الحضر والريفال يوجد -ج
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 :القوسين بين مما الصواب تخير:  3س
 ………… الصغير للمشروع المتميزة المنتجات من -1

 الجلود -داألدوية           -ج           لنقشوا الزخرفة -بالذهبية        المشغوالت -أ

 ………... التقليدية مضاد -2

 التخريبية -دالتعميرية          -ج        اَّلبتكارية -بالتكرارية       -أ

 ( ………...المتميزة) مرادف -3

 الواضحة -د       المفضلة -جالمستقرة        -بالمستهلكة                 -أ

 ………... أقطار فى تسوق الصغيرة المشروعات منتجات -4

 تسوق ال -د        وعربية أجنبية  -ج    عربية     -بأجنبية                  -أ

         :تكنولوجيا على الصغير المشروع يعتمد بدايته عند   -5

 حديثة -د         بسيطة –ج         متطورة -ب         معقدة -أ
  ..... .: .....مشكلة حل فى الصغيرة المشروعات تسهم -6

 الزمان -د         التلوث –ج        البطالة -ب     المكان -أ
           : .......... .الجغرافى نطاقه الصغير المشروع -7

 كبير -د          متزايد –ج           محدود -ب         واسع -أ
 

 :الخطأ العبارة أمام)×(  وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة ضع 4س
 (     √)   .فعاالً  اجتماعيًّا نشاًطا تمثل الصغيرة مشروعاتال .1

 (    √)   .وتجارية واستهالكية إنتاجية مشروعات إلى الصغيرة المشروعات تنقسم .2

 (  ×)     .محدود ضعيف اقتصادى دور الصغيرة للمشروعات .3

 (   √)    .كبير تمويل إلى الصغير المشروع يحتاج ال .4

 (  ×)     .األرض من كبيرة مساحات إلى ةالصغير المشروعات تحتاج .5

 (   √)    .الصغيرة المشروعات طريق عن البطالة مشكلة حل يمكن .6

 ( ×)      .كبير مال رأس إلى الصغيرة المشروعات تحتاج .7

 (  ×)     .الشعبى مصر بتراث تهتم ال الصغيرة المشروعات .8

 (  √  )   .الصغير األعمال رجل مهارات وتنمية إعداد المهم من .9

                             (  √)      .الوطنى االقتصاد فى مهم دور لها الصغيرة المشروعات  .10

                                (   √)     .الشعبى مصر بتراث تهتم صغيرة مشروعات هناك .11

                              (     ×)   .الدولة من خاص بتقدير الصغيرة المشروعات تَْحظَ  لم .12

                               (   √)     .الشاملة للتنمية األساسية النواة الصغيرة المشروعات .13
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 القصة

 (الوحدة طريق النصر) الفصل التاسع

  :الصحيحة اإلجابة اختر: 1س 

 .السالم عبد بن العز….......  إسماعيل الصالح أمر -1

 بطرد -د        بتكريم –ج       باعتقال -ب           بقتل -أ

 : ................. .بسب الحكم «الدين نجم» تولى قبل العربى الشعب غضب -2

 الروم -د     واَّلنقسام الفرقة  -ج         التتار -ب           الفرنج -أ

 .................…. . كى الدين نجم مقابلة الصقلى التاجر طلب -3

            صقلية ملك من رسالة له يقدم -ب                      السلطان آالم يداوى-أ

 يقترض بعض المال –د        الجديدة بضاعته عليه يعرض  -ج

 .الصقلى التاجر مجىء تفسير حول............  رأى إلى الدين نجم مال -4

 فخر الدين -د      القماش بكر أبى -ج          الدر شجر -ب        الحاجب-أ

 : ........ .القاهرة جمعية فى لبارزينا من كان -5

 فخر الدين -د     القماش بكر أبو -ج    عبدالسالم ابن الشيخ-ب       إسماعيل الصالح -أ

 : ……………. .دمشق جمعية فى البارزين من كان -6

 داوود -د  إسماعيل الصالح -ج      السالم عبد بنا الشيخ-ب     القماش بكر أبو-أ

 .. وه دمشق جمعية فى البارزين من وكان بالحق وتمسكه راحتهبص اشتهر كبير عالم -7

 السالم عبد بنا الشيخ-د   الدين حسام األمير -ج   إسماعيل الصالح -ب  القماش بكر أبو -أ

 .........عرف نجم الدين خبر الحملة الفرنسية عن طريق  -8

 صقلية رسول -د      القماش بكر أبو-ج      السالم عبد بن العز-ب          الدين فخر -أ

 : ………… .فى الصفوف وتوحيد العرب شمل لجمع سريتان جمعيتان تكونت -9

 القاهرة وبغداد -د      وصقلية القاهرة-ج      ودمشق القاهرة -ب       ودمياط القاهرة -أ

 .......…… . لكثرة السالم عبد بن الدين عز الشيخ عن إسماعيل الصالح أفرج -10

 جنوده -د          أعدائه  -ج           أمواله -ب               أنصاره -أ

 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة ضع 2س

 (  ×)   التاسع لويس الملك مع اصلحً  الدين نجم الملك عقد -1
 ( √)    وتشتته العدو اندحار ليشاهد الجيش مع يكون أن يود الدين نجم كان -2

 ( ×)    بالجيزة واألخرى بالقاهرة إحداهما تانسري جمعيتان تكونت -3
 (  √)  السالح ميدان عن خطًرا يقل ال مصر فى اإلصالح ميدان -4

 (  ×)   الشعب حماية عن المسئول غير للحاكم نموذجا الدين نجم كان -5
 (√)      ينصروه أن على معهم واتفق الفرنج إلى إسماعيل الصالح كتب -6

 (   √)   .خليل وفاة بعد الدر شجر عن الشديد زنالح تخفيف على الدين نجم عمل -7
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 ـراراألش المأحـ(  العاشر الفصل)

 :الصحيحة اإلجابة : اختر 1س

 ....( ……………. .طناح أشموم) إلى اتجه مصر الدين نجم الصالح الملك بلغ لما -1

 يهعل الخارجين لمعاقبة -ج   العدوان ضد المعركة ليدير -ببجمالها    التمتع فى رغبة -أ

 : ............. . «الخبر» بــــ المراد... «الخبر لذلك ومصر القاهرة اهتزت» -2

 اعتقال الشيخ العز -د     الفرنسية الحملة قدوم -ج الملك    مرض -ب      الخليل  موت -أ

 : ........... .هو مصر على التاسع لويس بحملة الدين نجم أخبر الذى -3

 أبو بكر -ج      صقلية ملك  -ب       أيبك الدين عز -بإسماعيل       الصالح -أ

 ...........… .محافظة فى تقع طناح أشموم -4

 الغربية -دالشرقية             -ج            الدقهلية -بدمياط         -أ

 … .رأى الفرنسيون أن مصر أحق بالغزو........ -5

 خافون الشامألنهم ي -ب يأخذ جنودها   ل -جلسهولة احتاللها  -ب    العرب تحمى ألنها -أ

 .   صقلية بـ ........ أمر نجم الدين لرسول ملك -6

 سيف هدية -ب          حصان -ج            سفينة-ب            كبيرة جائزة -أ

 وهو في طريقه لمصر ........  فى يحمل أن الدين نجم قرر -7

 تابوت -ب          صندوق -ج            هودج-ب            محفة -أ

 دين لرسول ملك صقلية تدل على .........معاملة نجم ال -8

 خداعه لملك صقلية -خوفه من ملك صقلية    ج -ب    صقلية لملك تقديره -أ

 .الفراش وألزمته العلة به برحت قد...........  بقلعة فراشه فى الدين نجم كان -9

 الكرك -د       دمشق -سنجار         ج -كيفا      ب -أ

 الدين ألنه ... لنجم إَّل أجله من جاء بما يصرح أن ملك صقلية رسول رفض -10

 يريد المكافأة من نجم الدين -ج     صقلية ملك من يخاف -ب   خطيرة اأخبارً  يحمل  -أ

 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة ضع 2س

 ( X)     .عليهم وانتصر دمياط عند الفرنج مع الدين فخر األمير اشتبك -1

 ( √) .الفرنسية الحملة بخبر علمه بعد يهزه والغضب فراشه فى يتململ الدين نجم كالمل -2

 (    X)      .حصان على يحمل أن الدين نجم قرر -3

 (  √)   .السالح ميدان عن خطرا يقل ال مصر فى اإلصالح ميدان أن الدر شجر ترى -4

 ( X  )  .الفراش وألزمته العلة به برحت قد الجبل بقلعة الدين نجم كان -5

 (  X)   .منها طردهم من وينتقموا فيها العرب ليضربوا القدس إلى االتجاه لويس حدد -6

 (   √) .المتكررة هزائمهم جراء من بهم لحق الذى العار ليغسلوا الفرنج جاء -7

 (X)     .الدين نجم إلى تهنئة رسالة صقلية ملك رسول حمل -8
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 قتاللل داداستع(  عشر الحادى الفصل)

 جابة الصحيحة:اختر اإل 1س

 ...………… .رد الملك نجم الدين على رسالة لويس التاسع برسالة  -1

 معاهدة صلح -د   طاعة لويس -ج       استسالم للفرنج -ب    ووعيد تهديد -أ

 ..لى .ها إاتفقا على إسنادوالجيش ضد الفرنج  يقودمن على شجر الدر والسلطان  اتفق -2

 الشيخ العز -د    الطواشى جمال -ج     ديناألمير حسام ال-ب      الدين فخر األمير -أ

 …...….. .من قائل العبارة: على يديك ستتوحد البلد:  -3

 أبو بكر القماش –د       سوداء بنت الفقيه  -ج          الدر شجر -ب      مارجريت -أ

 …………. .ى نجم الدين قيادة الجيش لصد هجوم لويس التاسع: ول   -4

 داوود -د      حسام الدين بن الشيخ -ج     كر القماشأبا ب -ب           الدين فخر -أ

 احتل الفرنج دمياط أيام الملك الكامل وذلك بسبب .................. . -5

 الشائعات  -ج       واألقوات بالذخيرة تزويدها عدم -ب         الفرقة على الُمْلك -أ

 ………. .من قائل العبارة: إياك والشائعات وما يذيع المرجفون:  -6

 أبو بكر القماش -د      شجر الدر -ج         الدين نجم  -ب       خر الدينف -أ

 .....……… .منح الملك نجم الدين شرف قيادة الجيش إلى  -7

 أبي بكر -د     الدين فخر األمير -ج          األمير حسام الدين -ب         شجر الدر -أ

 الكالم موجه لـ ......يك. إياك والشائعات، اجعل ما تسمع منها دبر أذنك وتحت قدم -8

 الظاهر بيبرس –د      الدين فخر -ج           السلطان نجم الدين -ب         شجر الدر -أ

 …………… .حدد السلطان نجم الدين عدة أمور للقائد فخر الدين منها..... -9

 الشائعات من الحذر -ج    عدم استخدام النيران  -ب     عدم النزول للبر الغربى للنيل -أ

 .....…... .كمة لفخر الدين ومن معه بسبب اقرر نجم الدين عقد مح -10

 السفر من مصر -د   انتصارهم على الفرنج -ج    سرقتهم المال -ب   القتال من فرارهم -أ

 ( أمام العبارة الخطأ:Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة ))√( ضع عالمة  2س

 ( X   )  سع.عقد الملك نجم الدين صلحا مع الملك لويس التا .1

 (  X  ) أمر نجم الدين كاتبه بأال يعجل بالجواب للرد على رسالة لويس. .2

 (  √  ) اتجه السلطان نجم الدين إلى أشموم طناح ليدير المعركة ضد الفرنج هناك. .3

 (   √) حذر نجم الدين فخَر الدين من الشائعات وما يذيعه المرجفون. .4

 (   √) الجيش ضد الفرنج.اختير السلطان فخر الدين لمهمة قيادة  .5

 (    √) بجيشه.« فخر الدين»احتل الفرنج دمياط بعد أن غادرها  .6

 ( √   )نهضت األلسنة بقوة تعبئ القلوب للمعركة  .7

 ( √   ) اتفق المصريون على أن يلحق القادرون بإخوانهم المجاهدين. .8

 (  √  ) اهتزت القاهرة ومصر لخبر مجىء حملة لويس إلى مصر. .9

 (    √) م الدين شرف قيادة الجيش إلى األمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ.أسند نج- .10
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 المنـــــــــــقذة(  عشر الثانى الفصل) 
 اختر اإلجابة الصحيحة:1س 

 ...…….. .حين أخبر الطبيب شجر الدر بموت زوجها  -1

لت -ج   لطمت خدها  -ب     بكت بصوت مرتفع -أ  فرجت لذلك -د    حزنها أجَّ

 ...…………. .م الدين المنصورة أصدر أوامره لما بلغ نج -2
 المجانيق ونصب السور بإصالح -ج   بتولية توران شاه ملك مصر -ب   بالهجوم على الفرنج -أ

 ………… .انهضى برسالتك، واحمى قلعة الشرق من الطامعين. المتحدث هو  -3

 أبو بكر –د        الصالح إسماعيل -ج      الدر شجر -ب    نجم الدين -أ

 .....…………. .جر الدر خبر وفاة زوجها نجم الدين حتى أخفت ش -4

 توران شاه منخوفًا  -ج     للجنود المعنوية الروح تضعف َّل -ب      تنفرد بالحكم  -أ

 .....…… .)الوطن أبقى من األشخاص( قائل هذه العبارة  -5

 الشيخ العز -د     فخر الدين -ج       نجم الدين -ب            الدر شجر -أ

 ر الدر تحدث نفسها عند احتضار نجم الدين بــــ : ........................ .كانت شج -6

 االستيالء على أموال السلطان -ج   هللا أعداء من البالد إنقاذ -ب   االنسحاب من الحرب -أ

 وسبب خوفه هو: ........................ .« خائف يا شجر الدر»قال نجم الدين:  -7

 تهديد لويس له -ج   الوحدة وتمزيق األمراء بين الخالف-ب    إحساسه بقرب النهاية -أ

 من خالل ...... تصرفها وحسن المرأة حكمة الدر شجر أثبتت -8

 .حى كأنه الدولة شئون تصريفها  -ب     .السلطان موت خبر إخفاء -أ
 سبق ما كل -د          .للمعركة البالد إعداد -ج
 خالل........ من حى كأنه تسير الملك قصر فى الحياة كانت -9
 .كان كما يخرج و يدخل الطبيب-هي                 ب كما تقدم الطعام موائد  -أ
 سبق ما كل -د    .الدين نجم بخط توقع الرسمية األوراق -ج
 موته بــ بعد الدين نجم السلطان تكريم يمكن  -10
 لًكاتعيين ابنه م -ج      الجيش عزيمة تقوية على العمل -ب         عليه البكاء  -أ

 ( أمام العبارة الخطأ:Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة ))√( ضع عالمة  2س 

 ( √)     أعادت شجر الدر فخر الدين إلى قيادة الجيش. .1

 (X)     عرف الفرنج بخبر وفاة السلطان بعد وفاته مباشرة. .2

 (   √)   قررت شجر الدر أال يدخل على السلطان سوى كبير األطباء. .3

 (√)     در بعد وفاة زوجها ابنه توران شاه ليتولى السلطة.استدعت شجرة ال .4

 (   √) بعد وفاتهلم يتغير شىء فى أحوال القصر  .5

 ( X)    .كلما سمعوا اقتراب شفاء السلطان كانت قلوب المتربصين تدق فرًحا .6

 (   √) حظها وتندب زوجها.ي كانت زوجة لويس التاسع جزعة تبك .7

 (  X)   ثم حنط وأرسل إلى قلعة الجبل. نجم الدين تم غسله بيد الطبيب .8

 (  √)   .تحدث فرقةأرسلت شجر الدر إلى توران شاه ألنها لم ترد أن  .9

 (    √) بدأ الذين يتطلعون إلى السلطة يدسون من يتعرفون لهم الحقيقة. .10
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 المصيدة(  عشر الثالث الفصل)
 :اآلتية العبارة أكمل 1س 

 شجر الدر بأنها...... لويس وصف -1

 المرأة الجميلة       -المرأة الضعيفة    ج المرأة المغرورة      د  -ب    العجيبة رأةالم  -أ

 كانت شجر الدر.......... في إدارة المعركة والبالد  -2

 متخبطة -ال تجتهد               د -ال تتعب        ج -ب      تمل وَّل تكل َّل -أ

 .جاريتك قليل دبع ستصبح الدر شجر عن لزوجته      ........... قال -3

 لويس -بيبرس             د –عز الدين أيبك            ب أقطاي     ج  -أ

 .دمه فى يخبط أثرها على َخر   نجالء طعنه" دارتو"     ...........  طعن -4

 أقطاي -عز الدين أيبك        د -ج       بيبرس -قطز           ب -أ

 األمل عن رتعب فشيئًا شيئًا تتسع سامتهاوابت فيها تنظر وجعلتلويس  رسالة تناولت..... -5

  زوجة بيبرس -زوجة قطز            د -ج         مارجريت -الدر        بشجر  -أ

  البحر وتعبر الفرسان بفرقة أنت تسرع: "وقال...... أخيه إلى لويس التفت -6

 أنطوان  -لويس العاشر         د -بيبرس      ج -ب          دارتوا -أ

 مارجريت ..... زوجته إلى لويس رسالةكان في      -7

   لها جارية الدر شجرة سيهديها أنه -ب     دخوله وسهولة بانتصاراته أخبرها -أ
 سبق ما كل -د        مصر فى البديع بالجو أخبرها  -ج
 ...........تعجب لويس من العرب ألنهم  -8

  قلة -د         ضعفاء -ج الحرب ال يريدون  -ب    اَّلستسالم يريدون َّل -أ

 ...........بدليل اإلسالمي عبر "لويس" فى رسالته عن كراهيته للدين  -9
  كذل كل -د تمنى لو سكت المسلمون -ج  تعجب من صيام المسلمين   -ب  يقلقه مآذن المسلمين  -أ

 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة ضع:  2س 

 (    √)     .يستطيعوا لم لكنهم أشموم بحر على جسر بناء الفرنج أراد .1

 ( √)      .البرجين حرق بعد التفكير به وطال يفكر خيمته فى" لويس" اعتكف .2

 (   √)    .وإقدام شجاعة من أبدوا ما على األمراء" الدر شجر" مدحت .3

 (  √)     .المعركة تقود التى العجيبة المرأة بأنها" لويس" وصفها" الدر شجر" .4

 (   X)    .الماءفي  برأسه أطاحت ضربة «شاه توران» «برسبي» ضرب .5

 (     √) .دامية بشرية ملحمة الفرنج مع نشبت المنصورة داخل فى .6

 (     √) .جاريتك قليل بعد الدر شجر ستصبح: " لزوجته" لويس" قال .7

 (   √)    .عونه لربها شاكرة المنتصر عظمة فى الدر شجر جلست .8

 (    X)  ".دارتو" الكونت إلى ومههج" أيبك الدين عز" وجه .9

 (    X)   .دمه فى يخبط أثرها على َخر   نجالء طعنه" بيبرس" "دارتو" طعن .10
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 النصــــــــــر(  عشر الرابع الفصل)

 :اآلتية العبارة أكمل 1س 

 مواقفها المجيدة وما بذلت من جهد فى حماية  شجر الدر ل ....... لم يقدر -1

       أبو بكر القماش –د       فخر الدين  –ج     نجم الدين        -ب      شاه توران  -أ

  فى........... لويس سجن -2

 دمياط       –د        لقمان ابن دار –القلعة          ج   -ب      القاهرة  -أ

 .بسيفه شاه توران    ...........   قتل -3

 لويس -ن           دنجم الدي -بيبرس                ج –ب        أقطاي -أ

 فى غلظة وجفاء.ر الدر يطالبها بالمال ويحاسبها أرسل ...........     إلى شج -4

 شاه توران -نجم الدين           د -بيبرس                ج –أقطاي       ب  -أ

 لقى الفرنسيون هزيمة شديدة على أيدى المصريين فى موقعة ...........      -5

 المنصورة -القاهرة           د -القلعة                ج –دمياط       ب  -أ

 .......... إلى شاه توران وصل عندما السلطان موت الدر شجرة أعلنت -6

           المنصورة -دمشق         د -القاهرة      ج -ب         الشام -أ
 .......... حكمهتوران شاه  بدأ -7

 باَّلنتصار -بالحرب     د -ل     جبالعد –ب      منه األمراء أغضبت بسقطات -أ
 سفينة.........  من سفن الفرنج األولى المرة فى المسلمون أسر -8

 عشرين -ثالثة            د -خمسة عشر       ج -ب      وخمسين اثنتين -أ
 .......وقت المعركة " فارسكور" فى توران شاه كان -9

 يتخلص من الفرنج  -د   ولعبه هلهو فى غارقًا -ج يدير المعركة   -ب يهاجم العدو   -أ
 .....الجيش فى مقابل تسليم بيت المقدس بترك دمياط والعودة طلب لويس  -10

  فوافق المصريون   -ج    العرض هذا العرب رفضف -فتمت الصفقة       ب -أ

 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة ضع2س 

 (    √) .النيل فى بنفسه فألقى البرج فى النار فأضرموا البرج أعلى إلى توران فر .1

 ( X)     .الضحايا من ألفًا خمسين خلفه تارًكا الجبان لويس فر .2

 (   √)   .المنصورة شاه توران بلغ عندما السلطان وفاة الدر شجر أعلنت .3

 (    X) .تركيبها يتم وهناك أشموم بحر إلى مفصلة السفن سنحمل بيبرس قال .4

 ( √) غلظة فى أنفقته ما على ويحاسبها أبيه بمال يطالبها الدر شجر إلى شاه ورانت أرسل .5

 (   √)   .لهم المتربصة السفن فباغتتها دمياط من الفرنج مراكب أقبلت .6

 ( X) .المنصورة من بالميرة القادمة الفرنجية السفن طريق فى المصرية السفن ستقف .7

 (    X) .شاه توران بيبرس قتل .8

 (  X) .الوطن حماية فى جهد من بذلت وما المجيدة مواقفها الدر لشجر قدر شاه توران .9

 (     X) .فارسكور فى لويس جنسُ  .10
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 الرفيع الستر صاحبة(  عشر الخامس الفصل)

 :اآلتية العبارة أكمل 1س 

 فى سخرية عند خروجه من سجنه.لويس  الطواشى  ........... نظر إلى  -1

 بيبرس       –فخر الدين       د  –ج           صبيح  -ب     توران شاه   -أ

 أقامت شجر الدر واحدًا من  ...........  بينها وبين الناس، يتحدث باسمها  -2

 أبنائها       –بني أيوب        د  –ج           المماليك  -المصريين         ب  -أ

 .لمصر ملكة وتنصيبها    ........... تولية على الدولة ورجال األمراء اتفق -3

 ابنة نجم الدين      –د         جلنار –ج           مارجريت  -ب         الدر شجر  -أ

 .األسرى من معه وَمنْ  محبسه من لويس إخراج مقابل دينار.........الدر شجر طلبت -4

 دينار ألف أربعمائة -د خمسمائة ألف دينار   -مائة ألف دينار     ج -ألف دينار     ب -أ

 أن خال عرش  ...........  اجتمع األمراء ورجال الدولة يتشاورون. بعد -5

 المماليك -د   قيادة الجيش   -ج     الشام -ب     مصر -أ

  الدر ليكون بينها وبين الناس...........  اختارت شجر -6

 أقطاي      –د         بيبرس –ج           قطز  -ب         الدين عز  -أ

 ........ طالق سراح لويس ومن معهقبلت شجرة الدر إ -7

    حتى يهدأ الشعب -ج  بالمال الخزائن تمأل أن فضلت ألنها -ب     خوفًا من فرنسا -أ

 ظهر في رسالة مارجريت لشجر الدر ........ -8

 القوة -د     الكره لشجر الدر -ج     الكبرياء -ب  زوجها من بدر عما اَّلعتذار -أ

 

 :الخطأ العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة بارةالع أمام)√(  عالمة ضع2س 

 (     √)    (.اليعسوب) بـــ الدر شجر الملكة المصريون لقب .1

 (   √)     .مصدق غير حوله يتلفت سجنه من لويس خرج .2

 (      √) .وأتباعه لويس عن اإلفراج مقابل الدية قبول على الدر شجر وافقت .3

 (    √)    .سخريةوال بالشماتة الفرنسيين المصريون ودع .4

 (     X)   .سجنه من خروجه عند واحترام رحمة فى لويس إلى نظر صبيح الطواشى .5

 (     √)   .سراحهم قإطال مقابل الفدية دفع على الفرنج وافق .6

 (    X)    .أوامرها ويبلغهم باسمها يتحدث الناس وبين بينها بيبرس الدر شجر أقامت .7

 (    √)    .وأسراه لويس فدية من بالمال الخاوية الخزائن تمأل أن الدر شجر فضلت .8

 (     √)   .زوجها لها تترك أن فيها تتوسل الدر شجر إلى رسالة مرجريت أرسلت .9

 (       X) .محبسه من لويس إخراج مقابل دينار ألف مائة الدر شجر طلبت - .10
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 النحو

 : تخير الصواب مما بين القوسين 1س 

 . اسم الفاعل في الجملة ونوعه ......سالساكت عن الحق شيطان أخر -1

 غير ثالثيأخرس،  -د شيطان، ثالثي  -ج الحق، ثالثي  -ب  ثالثي الساكت،-أ

 . اسم الفاعل في الجملة ونوعه ......الناطق بالحق في موقف الظلم شجاع -2

 ، غير ثالثيشجاع -د، ثالثي  موقف -جثالثي  غير ، الناطق -ب  ثالثي الناطق،-أ

 . اسم الفاعل في الجملة ونوعه ......أي مضياع لفرصتهوعاجز الر -3

 ثالثي ،مضياع –دثالثي  غير ، عاجز –جثالثي  غير ، مضياع –ب    ثالثي عاجز،-أ

 . اسم الفاعل في الجملة......القاضي العادل حصن المظلومين -4

 المظلومين ،حصن –د  حصن، العادل –ج  العادل القاضي، –ب   حصن، القاضي-أ

 ضروري للكائن الحي ؛ ألنه يخلصه من السموم الناتجة عن النشاط الدائم .النوم  -5

 ......من أسماء الفاعل في الجملة

 أسماء أربعة –د   ثالثة أسماء –ج     اسمان –ب      اسم-أ

 اسم الفاعل ونوعه...... عليك أن تكون مخلًصا لوالديك ، ومؤدبًا معهما . -6

 ثالثي ، مؤدبًا –دثالثي  غير ، مؤدبًا –ج  ثالثي رغي مخلًصا، –ب ، ثالثي  مخلًصا-أ

 كلمة المحسنين .... .يكافئ هللا المحسنين -7

 كل ذلك –د    مشتق –ج    مفعول به –ب   فاعل اسم-أ

 اسم الفاعل من الفعل " خرج " .... -8

 كل ذلك –د       َمخرج – ج     ُمخرج –ب      خارج-أ

 اسم الفاعل من الفعل " وعى " .... -9

 والثانية األولى –د       موعى –ج      الواعي –ب     واع   -أ

 " .... أشرقاسم الفاعل من الفعل "  -10

 األولى والثالثة –د   َمشرق –ج   ُمشرق –ب    شارق -أ

 عند وضع اسم الفاعل بدًَّل من الفعل تكون الجملةالكتاب صديق يفيد، وصاحب يؤنس. -11

 مؤنس ، وصاحب فائدالكتاب صديق  -ب   مؤنس وصاحب ،مفيد صديق الكتاب -أ

  آنس ، وصاحب فائدالكتاب صديق  -د     آنس ، وصاحب مفيدالكتاب صديق  -ج 

 عند وضع اسم الفاعل بدًَّل من الفعل تكون الجملة.لقارئاقراءة الواعية تنفع، وتمتع ال -12

 لقارئا وماتعة، نافعةالقراءة الواعية  -ب    لقارئا، وتمتع منفعةالقراءة الواعية -أ

 لقارئا وممتعة، تنفعالقراءة الواعية  -د  لقارئا وممتعة ،نافعة الواعية القراءة  -ج
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 : تخير الصواب مما بين القوسين 2س 

 ...... صيغة المبالغة ووزنها. الصدوق يحب الناس الرجل .1

 فعل، الصدوق –د   فاعل، الناس –ج      فعول ،الصدوق -ب    فعل، الرجل -أ

 ...... صيغة المبالغة ووزنها لمحتاجين .ل معطاًءاكن  .2

 فعال، للمحتاجين –د   مفعال، للمحتاجين –ج   مفعاَّلً  ،معطاءً  -ب    فعال، معطاءً  -أ

 ...... صيغة المبالغة ووزنها .حذًرا من األعداءكن  .3

 األفعال، األعداء –د      فعال، حذًرا –ج      فعاًل  ،حذًرا -ب        فعل، كن -أ

 ...... صيغة المبالغة ووزنها لمحتاجين .ل امعطاءً كن  .4

 فعال، للمحتاجين –د   مفعال، للمحتاجين –ج   مفعاَّلً  ،معطاءً  -ب    فعال، معطاءً  -أ

 ......صيغة المبالغة . الجندي المصري مقدام في الحروب .5

 الحروب –د        مقدام –ج        المصري -ب         الجندي -أ

 ...... صيغة المبالغة المناسبة هي . ائهااألم ......... بأبن .6

 مهتمة –فطنة       د –ج         عطوفة -ب       رحيمة -أ

 ...... ما تحته خط . فضل هللا شاكرالمؤمن  –فضل هللا  شكورالمؤمن  .7

 فاعل اسم ،مبالغة صيغة -ب    صيغة مبالغة      ، اسم فاعل  -أ

   صيغة مبالغة ،صيغة مبالغة  –د   اسم فاعل ، اسم فاعل           –ج

 ...... صيغة المبالغة المناسبة هي . عرفت العدو ....... .8

 محتاَّلً  –ُمخادًعا       د –ج         خداًعا -ب       مهزوًما -أ

 ...... ما تحته خط . مكروه  الكذَّاب –    الكاذبَّل يحب الناس  .9

 اسم فاعل، غةصيغة مبال -ب          مبالغة صيغة ، فاعل اسم -أ

   صيغة مبالغة ،صيغة مبالغة  –د   اسم فاعل ، اسم فاعل           –ج

 الرجل الفطن محبوب من اآلخرين . كلمة الفطن .10

 سبق ما كل –د       صيغة مبالغة –ج         مرفوعة -ب       نعت -أ
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 : تخير الصواب مما بين القوسين 3س 

 ...... فعلهاسم المفعول و. معلمي شاب مثقف خلوق .1

 خلق، خلوق –د   ثُقف ،مثقف –ج      شب، شاب -ب    علم، معلمي -أ

 ...... اسم المفعول وفعله. يقدم العلماء حلوَّل مبتكرة .2

 بكر، مبتكرة –د   ابتكر ،مبتكرة –ج      حل، حلول -ب    علم، العلماء -أ

 ...... اسم المفعول وفعله .الفتاة المهذبة يحترمها الناس .3

 احترم، يحترمها –د   ناس، الناس –ج      ُهذَّب ،المهذبة -ب    فتى، فتاةال -أ

 اسم المفعول وفعله ......الكتب المصورة تجذب األطفال . .4

ر ،المصورة -ب    كتب، الكتب -أ  طفل، األطفال –د   جذب، تجذب –ج      ُصوَّ

 اسم المفعول وفعله .......ورائعة وجذابةالحديقة منسقة  .5

ق ،ُمنسقة -ب    حدق، يقةالحد -أ  جذب، جذَّابة –د   راع، رائعة –ج      نُسٍِّ

 اسم المفعول ونوعه .......العلم محبوب من الجميع  .6

 ثالثي، الجميع –د   غير ثالثي، محبوب –ج   ثالثي ،محبوب -ب   ثالثي، العلم -أ

 اسم المفعول ونوعه .......دائًما الخير مرغوب فيه .7

 ثالثي، دائًما –د   غير ثالثي، مرغوب –ج   ثالثي ،مرغوب -ب   ثالثي، الخير -أ

 اسم المفعول ونوعه .......المدخرات معتمد عليها وقت األزمات .8

    ثالثي غير ،المدخرات -ب             ثالثي، المدخرات -أ

 ثالثي، األزمات –د                ثالثي، معتمد –ج

 ...... بنيٌّ كلمة م.المنزل مبنيٌّ في حديقة واسعة .9

 كل ما سبق –د   مرفوع خبر –ج   صيغة مبالغة -ب   اسم فاعل -أ

 ......اسم المفعول المناسب ............. يرفع شكواه للقاضي .10

 كل ما سبق –د   الظلوم       –ج   الظالم      -ب      المظلوم -أ

 ......اسم المفعول المناسب.حاجتك ............ بإذن هللا  .11

 ليس مما سبق –مقوضة     د –ج   مقضيَّة -ب   يةقاض -أ

 ......اسم المفعول المناسب.الجندي المصري ............ بشجاعته  .12

ف  -ب        عارف -أ  متعارف –د     معروف –ج    معرَّ
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 : تخير الصواب مما بين القوسين 4س 

 ...... وفعله الزمان أو المكاناسم . المساء مرجع أبي من العمل .1

      رجع ، زمان مرجع، -ب        المساء، زمان ، أمسى -أ

 العمل ، مكان ، عمل –مرجع، مكان ، رجع         د –ج

 ...... اسم الزمان أو المكان وفعله. مهبط الطائرة في المطار .2

      هبط ، مكان مهبط، -ب         مهبط، زمان ، هبط     -أ

 ار ، مكان ، مطرالمط –الطائرة، مكان ، طار         د –ج

 ........ ما تحته خط اسم الشباب  ملعب المساء -الشباب  ملعبالنادي  .3

 زمان،  زمان –د   مكانمكان ،   –ج   زمان - مكان -بزمان ، مكان     -أ

 ........ ما تحته خط اسم الطيور إلى أعشاشها مأوى -الطيور  مأوىالمساء  .4

 زمان،  زمان –د   مكانمكان ،   –ج  زمان  -مكان  -ب   مكان ، زمان  -أ

 .......اسم الزمان المناسب......... الدراسة في سبتمبر. .5

 بداية –د        مبتدأ  –ج  بدأت    -ابتداء     ب  -أ

 .......اسم الزمان المناسبالطالب إلى األهرام ..ة ...... في الساعة الثامن .6

 كل ما سبق –د   مطلق       –ج     منطلق -انطالق     ب  -أ

 ................. األصحاب في النادي اسم المكان المناسب .7

 التقى –د        ملتقى  –ج  التقاء    -لقاء     ب  -أ

 .......البترول . ما تحته خط مستخرجالمهندس   -نافع  مستخرجالبترول  .8

   اسم فاعل، اسم مفعول    -ب           فاعل اسم مفعول، اسم  -أ

 اسم فاعل اسم فاعل، –د       ، اسم مفعول عولاسم مف  –ج

 .......البترول . ما تحته خط مستخرجشهر مايو   -البترول  مستخرجالصحراء  .9

      زمان اسم مكان، اسم -بمكان           اسم زمان، اسم   -أ

 اسم زمان اسم زمان، –د       ، اسم مكان اسم مكان  –ج

 .......مكان بدًَّل من الفعلوضع اسم ال . عندفي المدرسةالتالميذ اجتمع  .10

      مجمع التالميذ المدرسة -ب           المدرسة التالميذ مجتمع  -أ

 اجتماع التالميذ في المدرسة –د       التالميذ مجتمع بهم          –ج
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 : تخير الصواب مما بين القوسين 5س 

 ...... اسم اآللة المناسب من الفعل " شرط" ووزنه .1

 فعيل،  شريط –د مفعول   –مشروط  –ج     فاعل -شارط  -ب    مفعل - مشرط -أ

 ...... " ووزنهصعداسم اآللة المناسب من الفعل "  .2

 فعيل،  صعيد –د مفعول   – مصعود –ج    فاعل  - صاعد -ب    مفعل - مصعد -أ

 ...... " ووزنهفتحاسم اآللة المناسب من الفعل "  .3

 مفعال ، مفتاح –د مفعول   –مفتوح  –ج    فاعل  -تح فا -ب    مفعل -مفتح  -أ

 ...... " ووزنهكوىاسم اآللة المناسب من الفعل "  .4

 فاعلة،  كواية –د   فاعلة – كاوية –ج     مفعال - مكواة -ب    ةمفعل - مكواة -أ

 ...... " ووزنهغسلاسم اآللة المناسب من الفعل "  .5

 فعَّالة،  غسَّالة –د فاعلة   –غاسلة  –ج    ل مفعا -مغسال  -ب    مفعلة - مغسلة -أ

 يمسك الجندي بالسيف في المعركة .اسم اآللة ونوعه ..... .6

 مشتق،  المعركة –د   جامد – المعركة –ج     جامد - السيف -ب    مشتق - السيف -أ

 نضع اللحم في المفرمة ثم الشواية .اسم اآللة ونوعه ..... .7

 األولى والثالثة –د جامد   –الشواية  –ج    جامد  -لمفرمة ا -ب    مشتق - المفرمة -أ

 أمسك السائق بمقود الشاحنة .اسم اآللة ونوعه ..... .8

 مشتق ، الشاحنة –د جامد   –الشاحنة  –ج    جامد  -مقود  -ب    ثالثيير غ –مقود  -أ

 النتيجة معلنة اليوم .نوع المشتق في العبارة ..... .9

 صيغة مبالغة –د اسم آلة   –ج     لمفعو اسم -ب    اسم فاعل -أ

 المنشار من أدوات النجار .نوع المشتق في العبارة ..... .10

 صيغة مبالغة –د   آلة اسم –ج    اسم مفعول  -ب    اسم فاعل -أ

 المعلم ملتق  بالطالب .نوع المشتق في العبارة ..... .11

 صيغة مبالغة –د اسم آلة   –ج    اسم مفعول  -ب    فاعل اسم -أ

 أخي صبور على الشدائد .نوع المشتق في العبارة ..... .12

 مبالغة صيغة –د اسم آلة   –ج    اسم مفعول  -ب    اسم فاعل -أ
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 : تخير الصواب مما بين القوسين 6س 

 ...... األرض أكبر من القمر. كلمة أكبر  -1

 األولى والثانية –دصيغة مبالغة           –ج      خبر -ب     تفضيل اسم -أ

 ...... " أنا أكثر منك ماًَّل " . اسم التفضيل  -2

 كل ما سبق –دماًَّل                      –ج       أكثر -ب             أنا -أ

 ...... ما تحته خط  .من أبنيتها ارتفاًعا أكثربرج القاهرة  -3

 لاسما تفضي –دتمييز   –اسم فاعل  –جفاعل    -خبر  -ب    تمييز - تفضيل اسم -أ

 ....... . المفضل في الجملة هرة أشد حمرة من السجادةالز -4

 السجادة –د          حمرة –ج         أشد -ب      الزهرة -أ

 ....... في الجملةعليه . المفضل الدول حضارةً مصر أكثر  -5

 حضارة –د         الدول –جأكثر         -ب       مصر  -أ

 .......كلمة أولى  الصادق أولى أن يُحترم.  -6

 سبق ما كل –دأفعل      على وزن  –جخبر    -ب    اسم تفضيل  -أ

 الصدق أحق بالتمسك .نوع المشتق في العبارة ..... -7

 صيغة مبالغة –د   تفضيل اسم –ج    اسم مفعول  -ب    اسم فاعل -أ

 الجندي مقدام في المعركة .نوع المشتق في العبارة ..... -8

 مبالغة صيغة –د اسم آلة   –ج    اسم مفعول  -ب    اسم فاعل -أ

 .نوع المشتق في العبارة ..... القلم والمسطرة والمبراة من أدوات الطالب -9

 صيغة مبالغة –د   آلة اسم –ج    اسم مفعول  -ب    اسم فاعل -أ

 المظلوم مستجاب الدعوة .نوع المشتق في العبارة ..... -10

 صيغة مبالغة –د اسم آلة   –ج     مفعول اسم -ب    اسم فاعل -أ

 الفائزون بالجائزة يفرحون كثيًرا .نوع المشتق في العبارة ..... -11

 صيغة مبالغة –د اسم آلة   –ج    اسم مفعول  -ب    فاعل اسم -أ

 الشتاء مسقط األمطار .نوع المشتق في العبارة ..... -12

 زمان اسم –د اسم مكان   –ج    اسم فاعل  -ب    اسم آلة -أ
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 تدريب عام

كل أمة  يحميها من أي عدوان، وهم العاملون على نهضتها، بل هم األمل المرجو  في  درعب " الشبا
لمية، معركة ع األمموالمعركة بين  ، وهو مفتاح التقدم،، عليهم يعتمد الوطن كلهوالمستقبلالحاضر 

ونسترد دنا مج سالفإلينا  يعود، احرصوا على طلبه وأتقنوه حتى فكونوا حذرين لوقتكم وَّل تضيعوه
 "  ، واعلموا أن اَّلجتهاد أفضل طريق للمجدللعالم صدارتنا

     .التي تحتها خط أعرب الكلمات -أ

 إعرابها الكلمة

 مرفوع وعالمة رفعه الضمةخبر  درع

 رور وعالمة جره الكسرةمجمعطوف  المستقبل

 ه مجرور وعالمة جره الكسرةإليمضاف  األمم

 مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحةفعل  يعود

 مرفوع وعالمة رفعه الضمةفاعل  سالف

 به منصوب وعالمة نصبه الفتحةمفعول  صدارتنا

  :العبارة ما يأتي ب استخرج من

                 العاملون، ثالثي: ، واذكر نوعه فاعل اسم -1
 المرجّو، ثالثي:  ه، وحدد فعل اسم مفعول -2
                     المستقبل، استقبل: اسم زمان واذكر فعله -3
 أفضل: اسم تفضيل -4
                      مفتاح ، مفعال:  اسم آلة، واذكر وزنه -5
 ينحذرين ، فعل:  صيغة مبالغة، وحدد وزنها -6
 .جملة فياسم فاعل الثانية  ، ومناسم تفضيلهات من األولى ( نسترد  -حرص )  - جـ
 مسترد حق المظلومالقاضي  –أحرص الناس على صالته لمؤمن ا

 
 (العاملون  –رد نست -المستقبل ) تكشف في المعجم عن:  في أي مادة  - د

 (عمل  – ردّ  –) قبل                                                 
 .أخرى في جملتين زمان مرة ، واسم مكان مرةمن هذا الفعل اسم  صغ (التقى )  -هـ

 األصحاب مساءً ملتقى  –األصحاب النادي ملتقى 
 
 نوع المشتق فيما يأتي : بين -و
  اسم زمان:  البترول مستخرجالصيف  –2         : اسم فاعل البترول مستخرجالمهندس  -1
 اسم مفعول: بغزارة مستخرج البترول – 4       اسم مكان: البترول مستخرجالصحراء  –3
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 اختبارات عامة ) نظام االختيارات(

 االختبار األول

  النصوص والنحو: -أ

ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربِّي لَغَفُوٌر َرِحيٌم )    ( َوِهَي تَْجِري 41" َوقَاَل اْرَكبُوا فِيَها بِْسِم َّللاَّ

ْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكْب َمعَنَا َواَل تَُكْن َمَع بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي مَ 

 ( "42اْلَكافِِريَن )

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : -1

 كالهما( –وقوفها على الشاطئ  – الماء في سيرها )  ........ :" مرساها"معنى  -1

 (أمجار - مجراء –  مجاور – مجار   )       :.........مجرى" جمع" -2

 (  توافق - تناغم –  ترادف – تضاد) مرساها( ... –مجراها  بين " -3

 ( إن خبر – اسم مجرور –فاعل  –" : ........ ) مفعول به لغفورإعراب "  -4

 ...       نوع المشتق في " معزل" -5
 ( والثالثةاألولى  – ظرف مكان – اسم زمان – مكان اسم)                

   ...     نوع المشتق في " الكافرين" -6
 ( والثالثة الثانية – صيغة مبالغة – فاعل اسم – اسم مفعول)                

 

  القراءة -ب 

فعمر اإلنسان يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية. وقد ضرب العلماء أروع 

 .األمثلة في كيفية اإلفادة من وقت الفراغ حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة

 (سبق ما كل – يقيم – يحدد –  يقدر)      " ............. قاسيُ معنى "  -7
 ..........        العلماء أكثر الناس -8
 ( والثانية األولى – تضييعًا للوقت – تقديًرا للوقت – حرًصا على الوقت)  

 

  القصة -ج 

 ……مل العرب وتوحيد الصفوف فى: تكونت جمعيتان سريتان لجمع ش -9
 ( القاهرة وبغداد-القاهرة وصقلية  -  ودمشق القاهرة-القاهرة ودمياط   )
 أمر نجم الدين لرسول ملك صقلية بـ ........   . -10

 ( سيف هدية - حصان  - سفينة -  كبيرة جائزة)
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                                01112560950                                             عصام محمودأ/                    

 الثانياالختبار 

  والنحو: القراءة -أ

د اإنك لتنظر إلى حبة القمح، أو نواة التمر فتحسب أنك إنما تنظر إلى قطعتين من الجم»

 «األصم األخرس، كأنهما حصاتان ألقت بهما األحداث ثم أهملتهما على أرض يباب..

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : -1

 (تعرف -تتيقن  – تتأكد – تظن )........   ":تحسب" معنى  .1

 (قفر - خراب –  دمار – نماء)    ":.........يباب  "مضاد .2

 واة التمر للمرة األولى.....َمْن ينظر إلى حبة القمح، أو ن .3

 يدرك عظمتهما  –ب        الجماد من قطعتين إلى ينظر إنما أنه إليه يُخيل  -أ

 الثانية والثالثة -يعلم ما سيحدث بعد ذلك                                د -ج

 ( مضاف إليه –اسم مجرور  – فاعل –) مفعول به  األحداث" : .....إعراب "  .4

 " ...      األخرس -األصم ق في " نوع المشت .5
 (صيغة مبالغة – فاعلظرف  – تفضيل اسم –) اسم مكان 

 للتكريم . ما تحته خط. مختارالطالب  –جائزته  مختارالطالب  .6
                        مفعول اسم ، فاعل اسم –، اسم فاعل              ) اسم مفعول 

 (اسم فاعل ، اسم فاعل – اسم مفعول ، اسم مفعول              

  النصوص -ب 

 والعلُم إن لم تَْكتَنْفهُ َشَمائِل             تُْعِليه كان َمِطيَّة اإلْخفَاق

 (كل ما سبق – تغيره – تنقصه –  تحوطه )     " ............. تكتنفهمعنى "  .7
 ..........        عالقة " كان مطية اإلخفاق بما قبلها"  .8

 ( تفسير – توضيح – تعليل – نتيجة )                                          

 

  القصة -ج 

 .....……… .منح الملك نجم الدين شرف قيادة الجيش إلى  .9

 ( أمر نجم الدين أبي بكر  - الدين فخر األمير -األمير حسام الدين  -شجر الدر ) 

 .....…… .)الوطن أبقى من األشخاص( قائل هذه العبارة  .10

 ( الشيخ العز -  فخر الدين - نجم الدين - الدر رشج)
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                                01112560950                                             عصام محمودأ/                    

 الثالثاالختبار 

  النصوص والنحو: -أ

يا ُغالُم إنِّى أَُعلُِّمَك َكِلماٍت، اْحفَِظ هللاَ يَْحفَْظَك، اْحفَِظ هللاَ تَِجْدهُ تِجاَهَك، إذا َسأَْلَت فاْسأَِل »  

 "«هللا.

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : -1

 (كل ما سبق –رجل  – صبي – شاب)   ........ :"غالم" معنى  .1

 (ترادف - نتيجة –  توضيح – تعليل)  :......بما قبلها "تجده تجاهك "عالقة .2

 (  تكثير - تعظيم –  تحقير – تقليل)        ...أفاد( كلمات"  تنكير .3

 (مبتدأ – اسم مجرور – منادى –" : ........ ) مفعول به غالمإعراب "  .4

 ...       "تجاهك"  لمةك .5
 ( اسم فاعل – مكان ظرف – اسم زمان – اسم مكان) 

 ...       . ما تحته خط اسم آلةوالسندان المنشاريستخدم النجار  .6
 (جامد، جامد –   مشتق ، مشتق  –   جامد ، مشتق  –    جامد مشتق،)      

  القراءة -ب 

ا فى ى المشروعاُت الصغيرةُ دوًرا مهمًّ االقتصاد الوطنى لكثير من الدول: المتقدمة  " تؤد ِ

ا  والنامية، ولقد حقَّقْت بعُض الدول اآلسيوية إنجازاٍت هائلةً خالَل العقود األخيرِة؛ ِمم 

لها من قوى استهالكيٍة إلى قوى منتجٍة خالقة؛ بفضل االهتمام بالصناعات الصغيرة ؟  حو 

 المقصود ب)الدول النامية( .......... .7

  دول آسيا ( –دول أوروبا  – الفقيرة االدول -المتقدمة  الدول )  

 ..... تناسب المشروعات الصغيرةأهم السلع التى  .8

 (  كل ما سبق -  الصغيرة السلع - السلع النادرة  –  السلع الغالية ) 

 

  القصة -ج 

  تعجب لويس من العرب ألنهم ........... .9

  ( قلة - ضعفاء  - ال يريدون الحرب  - اَّلستسالم يريدون َّل) 
 لقى الفرنسيون هزيمة شديدة على أيدى المصريين فى موقعة ...........      .10

 ( المنصورة –القاهرة -القلعة -دمياط  )    ) 
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 هٖخ ٛٔٞػ عبه٣خ

 
ٓب ٍجت ؿٚت اُْؼت اُؼوث٢ ؟ ٝٓبما  -أ

 ًبٕ ٣ز٠٘ٔ ؟ 

ٓب ٓجوهاد ر٣ٌٖٞ عٔؼ٤ز٤ٖ ٍو٣ز٤ٖ  -ة
 ثبُوبٛوح ٝكْٓن ؟

رؾلس ػٖ أثوى ّق٤ٖز٤ٖ ك٢ ٛبر٤ٖ  -ط

 اُغٔؼ٤ز٤ٖ ؟

٤ًق كػٔذ ّغوح اُله ٛبر٤ٖ  -ٛـ 
 اُغٔؼ٤ز٤ٖ ؟

٠ ؽٌْ ك٤ْ اعزٜل ٗغْ اُل٣ٖ ثؼل إٔ رُٞ -ٝ
 ٖٓو ؟ 

٤ًق اٍزطبع ٗغْ اُل٣ٖ ًْق  -ى
 اُؾبهل٣ٖ؟ ٝٓبما كؼَ ثْٜ ؟

ٖٓ أٛواف االرلبم اُؼغ٤ت ؟ ٝٓب ٓٞهق  -ؽـ
 أُق٤ِٖٖ ؟ 

٤ًق اٗزٖو ع٤ِ ٖٓو ػ٠ِ ع٤ِ  -ٛ
 اُْبّ ؟

 (اإلعبثخ)
اُلوهخ ٝاالٗوَبّ ٝاُقالف اُوبئْ ث٤ٖ  -ٔ -أ

 . اُؾٌبّ
اُوٞح أُٜلهح ك٢ اُؾوٝة ث٤ْٜ٘ ربه٤ًٖ  -2

ُٞ إٔ اُؾٌبّ  -3 . اُلوٗظ ٣ؾزِٕٞ ثالكْٛ
  .ارؾلٝا ٝٝعٜٞا رِي اُغٜٞك ُٔؾبهثخ اُؼلٝ

اُزـِت ػ٠ِ اُقالف اُوبئْ ث٤ٖ -ٔ-ة 
 .رٞؽ٤ل اُغٜٞك ُٔؾبهثخ اُؼلٝ -2 . اُؾٌبّ

رٞؽ٤ل اُٖلٞف ٝرؼجئخ اُوِٞة ٤ُّٞ  -3
 . اُلَٖ

 ( ك٢ اُوبٛوح :) أثٞ ثٌو اُؤبُ -ط
ُِغٜبك ك٢ هٕل عيء ًج٤و ٖٓ صوٝرٚ  -1

هبّ ثلٝه ًج٤و ك٢  -2ٍج٤َ هللا ٝاُٖٞٛ 
 اُز٤ٜئخ ُؼٞكح ٗغْ اُل٣ٖ ا٠ُ ٖٓو 

ك٢ كْٓن : ) ا٤ُْـ ػي اُل٣ٖ ثٖ ػجل 
ػوف ػ٘ٚ ٕواؽزٚ ٝاهلآٚ  ( اَُالّ

ٝرٌَٔٚ ثبُؾن ٝٓٞاعٜٚ أُقطئ٤ٖ 
 . ثؤفطبئْٜ

ٝصوذ اُِٖخ ثٜٔب ّٝغؼزٜٔب ٝأٓلرٜٔب  -ٛـ
 . ثبُٔبٍ

رضجذ  -3هك أُظبُْ  -2إالػ اُجالك  -1 -ٝ
 رؼ٤ٔو ٓب أكَلٙ اُؼبكٍ  -4هٞاػل أٌُِٔخ 

ػٖ ٛو٣ن ػ٤ٞٗٚ اُن٣ٖ ٣طِؼٞٗٚ ػ٠ِ ًَ -ى
ًج٤وح ٕٝـ٤وح هج٘ ػ٤ِْٜ ٕٝبكه أٓٞاُْٜ 

ٝأٓالًْٜ ٝ*** ثؼْٜٚ ٝكو اُجبه٢ ا٠ُ 
 . كْٓن

ٕبؽت  -اُلوٗظ  –) اُٖبُؼ أٍبػ٤َ  -ط
  ( ٕبؽت ؽِت -ؽٔٔ 

ضٕٞ ٛجٞا ٣َزـ٤ -عٔؼ٤خ اُوبٛوح :
ثب٤َُِٖٔٔ ٣ٝلػْٜٞٗ ا٠ُ اُغٜبك 

ٝاُزٚؾ٤خ ثبألٗلٌ ٝاألٓٞاٍ ُٔؾبهثخ 
  . أٍبػ٤َ

ػ٘لٓب أمٕ أٍبػ٤َ  -عٔؼ٤خ كْٓن:
ُِلوٗظ ثلفٍٞ كْٓن ُْواء اَُالػ أكز٠ 

اُؼِٔبء ثزؾو٣ْ ث٤غ اَُالػ ُْٜ ٝأػِٖ 
 ا٤ُْـ ػي اُل٣ٖ 

كزٞاٙ ػ٠ِ ٓ٘جو اُغبٓغ األ١ٞٓ كوج٘ ػ٤ِٚ 
 . ٠ ٖٓوصْ أكوط ػ٘ٚ ٝٛوك اُ

الٗؾ٤بى ًض٤و ٖٓ ع٤ِ اُْبّ ا٠ُ ع٤ِ  -ٛ
 . ٖٓو ثزلث٤و ٖٓ عٔؼ٤خ كْٓن

.................................................. 
................................................ 

ثْ ػَِ اُؾبعت ٓغ٢ء اُزبعو ٝثْ ػِوذ  -أ

 ّغوح اُله ؟

العامة المراجعة 

 والنهائية

 العربيةللغة 
 

 اإلعداديالثالث 

 النحو  –القراءة  –النصوص  –القصة 

 األول للغة العربيةالمدرس 

 أ.أحمد عثمان
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٠ِ ٓب ٕٓٚٔٞ اُوٍبُخ ؟ ٝٓب أصوٛب ػ -ة 
 ٗغْ اُل٣ٖ ؟

 ُٔبما ارغٜذ اُؾِٔخ ا٠ُ ٖٓو؟  -ط

ٓب ٍو ارغبٙ اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ا٠ُ  -ٛـ

 ك٤ٓبٛ ؟

ُٔبما فبكذ ّغوح اُله ػ٠ِ ٗغْ اُل٣ٖ  -ٝ 
 ؟
ُٔبما هوه ٗغْ اُل٣ٖ اُقوٝط ٓغ اُغ٘ٞك  -ى

 هؿْ ّلح أُٔٚ؟ 

٤ًق فوط ٗغْ اُل٣ٖ ٓغ اُغ٤ِ ٝا٠ُ  -ؽـ

 أ٣ٖ ارغٚ ؟

 )اإلعبثخ)
ب ٣ؾَٔ ر٤ٕٞخ ُٔٞالٙ ٗغْ اُؾبعت:هثٔ-أ

 . اُل٣ٖ ثٖلوخ ٣و٣ل إٔ ٣ؼولٛب ٓؼٚ
ّغوح اُله : عبء ألٓو ؿ٤و اُزغبهح كول ٣ٌٕٞ 

ًج٤واً ٖٓ هعبٍ ِٓي ٕو٤ِخ أر٠ ك٢ ىٟ 
اُزغبه ٤ُؾٌْ اُزقل٢ ٣ٝجزؼل ػٖ ٓٞاٖٛ 

 . اُْجٜبد
ؽِٔخ كو٤َٗخ ٙقٔخ ٓزغٜٚ ا٠ُ ٖٓو  -ة

ك٤ٜب اٌُض٤و ٖٓ اُلوٗظ اُطبٓؼ٤ٖ ك٢ ثالكًْ 
رَِٔٔ  –يٝكح ثبُوعبٍ ٝاَُالػ ٝاُؼزبك ٓ

ك٢ كواّٚ ْٝٛ ثبُغًِٞ كؤٍ٘لرٚ ّغوح 
اُله صْ أػبك اُ٘ظو ك٢ اُوٍبُخ هبئالً ك٢ 

 . ( ػغت ) ُؼت ا٤ُْطبٕ ثوأً ٣ٌُٞ
ألٜٗب رؾ٠ٔ ظٜو اُؼوة ٙل اُلوٗظ  -ٔ -ط

ألٜٗب رـنٟ  -2 . ك٢ كَِط٤ٖ ٝاُْبّ
 . اُغ٤ُٞ اُؼوث٤خ ثبُوعبٍ ٝأُبٍ

ٞا اُؼوة ك٤ٜب ٣ٝ٘زؤٞا ٤ُٚوث -ٔ-ٛـ
َُِٔبٝٓخ ػ٤ِٜب ثٔل٣٘خ  -2 . ُطوكْٛ ٜٓ٘ب

 . اُولً اما ػوٗ ٗغْ اُل٣ٖ اُِٖؼ
ٙٔبٕ َٓبػلح اُج٤ٞد اُزغبه٣خ األٝهث٤خ  -3

 . اُؾِٔخ ػ٠ِ اُٖ٘و

فبكذ ٖٓ إٔ ٣غزٔغ اُـٚت ػ٤ِٚ ٓغ  -ٝ
 . اُؼِخ ك٤يكاك أُٔٚ

٤ُْٜل  -2 .٤ُض٤و ؽٔبٍزْٜ ُِوزبٍ -1 -ى
٤ٌُٕٞ ُٚ ّوف هطغ  - 3 . اُٖ٘و اُؼظ٤ْ

 . ألٗٚ ُْ ٣قِن اال ُِغٜبك -4 .٣ٌُٞ
ألٕ أػي أٓب٤ٗٚ إٔ ٣ٔٞد ٤ّٜلاً ث٤ٖ  -5

 . األٍ٘خ ال ك٢ اُلواُ
فوط ٓؾٔٞالً ػ٠ِ ٓؾلخ ا٠ُ أّّٔٞ -ؽـ

 .ٛ٘بػ هو٣جبً ٖٓ ك٤ٓبٛ
.................................................. 
.................................................. 

................................... 
ٓب ٓظبٛو اُزؼجئخ أُؼ٣ٞ٘خ ُٔٞاعٜخ  -أ

 اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ؟ 

 ٓب ٓظبٛو االٍزؼلاك اُؼٌَو١ ؟ -ة
ُٖٔ أٍ٘لد ه٤بكح اُغ٤ِ ؟ ٝٓب اُقطخ  -ط

 اُز٢ ارلن ػ٤ِٜب ؟

ْٓ ًبٕ ٗغْ اُل٣ٖ فبئلبً ؟ ٝثْ ٛٔؤٗزٚ  -ٛـ 
 ّغوح اُله ؟

ُْ هِن كقو اُل٣ٖ ؟ ٤ًٝق رٖوف ؟ ٝٓب  -ٝ
 ٗز٤غخ مُي ؟

 )اإلعبثخ(

أٍوع اُ٘بً ا٠ُ أَُبعل ٣َزٔؼٕٞ  -ٔ -أ
 ) . ا٠ُ فطت اُقطجبء

اهرلؼذ األٕٞاد رؼوٗ ٖٓ ًزبة هللا  -2
 .ٝأؽبك٣ش هٍُٞٚ آ٣بد اُْغبػخ ٝاإلهلاّ

آزألد أُوب٢ٛ ثؤٗب٤ّل اُؾٔبٍخ  -3
ّٝؼواء اُوثبثخ ٣ْ٘لٕٝ هٖٔ اُجطٞالد 

 .اُؼوث٤خ كزٜي اُلٓبء ك٢ اُؼوٝم
آزأل  -2ٛت اُغ٘ٞك ا٠ُ أٍِؾزْٜ  -ٔ-ة

هلّ اُ٘بً أُبٍ  -3عجَ ٣ٌْو ثبُٔغب٤ٗن 
ػوٗ اُ٘بً أٗلَْٜ ػ٠ِ -4 .ثَقبء

 .األ٤ٓو ؽَبّ

رؾْل  -ٔا٠ُ كقواُل٣ٖ * اُقطخ ٠ٛ :  -ط
 -2 .ك٤ٓبٛ ثبألٍِؾخ ٝاُنف٤وح ٝاألهٞاد

رؾب٠ّ األفطبء اَُبثوخ اُز٢ ٌٓ٘ذ 
-3 . لوٗظ ٖٓ اؽزالٍ ك٤ٓبٛ أ٣بّ اٌُبَٓاُ

هكغ  -4 .اُ٘يٍٝ ثبُغ٤ِ ػ٠ِ اُجو اُـوث٢
 اُوٝػ أُؼ٣ٞ٘خ ٝاثزـبء ٝعخ هللا 

 اُؾنه ٖٓ اُْبئؼبد ٝاُـله ٝاُق٤بٗخ  -5
ٖٓ افزالف األٓواء ٝرٔي٣ن اُٞؽلح اُز٢  -ٛـ

 ٢ٛ اَُل ا٤ُ٘ٔغ أٓبّ األػلاء 
ٝهبُذ ُٚ" إٔ اُغ٤ُٞ ه٣ٞخ َٝٓزؼلح  -

ًخ ٝؽٖٕٞ ك٤ٓبٛ ٤٘ٓؼخ ٝأُٔب٤ُي ُِٔؼو
هٖٛ اّبهري ًَ ٣ل ٖٓ ع٘ٞكى ٣لى ًَٝ 

 ٤ٍق ٖٓ 
 . ٤ٍٞكْٜ ٤ٍلي

ُزؤفو األمٕ ُٚ ثبالّزجبى كبػزول إٔ  -ٝ
َُِِطبٕ ٓبد ٝهوه إٔ ٣َوع ألّّٔٞ 
ٛ٘بػ ٤ُْبهى ك٢ افز٤به أُِي اُغل٣ل 
كليع أَٛ ك٤ٓبٛ ًٝنُي اُوبٛوح ٝفوط 

ِذ اُؾِٔخ اُ٘بً ربه٤ًٖ أُل٣٘خ فب٤ُخ كلف
اُلو٤َٗخ ك٤ٓبٛ ٝاٍزُٞٞا ػ٤ِٜب ؿ٤٘ٔخ 

 .ثبهكح
.................................................. 

.............................................. 
افزِلذ آهاء ٣ٌُٞ ٝهعبُٚ ك٢ ٌَّ  -أ

ًبٕ  -ٝٙؼ مُي ؟ ة –أُؼوًخ أُوروجخ 
 االٍزؼلاك هبئٔبً ػ٠ِ هلّ ٍٝبم ؟

 ُٔبما أفلذ ّغوح اُله ٗجؤ ٝكبح أُِي ؟ -ط
ًبٗذ اُؾ٤بح ك٢ هٖو اَُِطبٕ رئًل أٗٚ -ٝ

 ُْ ٣ٔذ ٝٙؼ مُي ؟ 

 ٤ًق أٗوند ّغوح اُله اُجالك ؟ -ى
 (اإلعبثخ)
ثؼْٜٚ ٣ئًلٕٝ أْٜٗ ٤ٍِوْٜٞٗ ك٢  -أ

ٓٞهؼٚ ه٤ٛجخ ٝا٥فوٕٝ ٣ئًلٕٝ أْٜٗ كوٝا 
ٓنػٞه٣ٖ ُٖٝ ٣ولهٝا ػ٠ِ ُوبئْٜ ٝأْٜٗ 

.أحمد أ

 عثمان
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 .جالك ًٔب ِٛت ٤ٌٍ٣َُِٕٞٔٞ اُ
ىٝكد ثبُؼلك  -2ؽْلد اُغ٤ُٞ  -1 -ة ـ

أهجَ أُزطٞػٕٞ ٖٓ أٗؾبء  -3ٝاألهٞاد 
 اُجالك ُالّزواى ك٢ اُغٜبك 

ط. ألٕ اماػخ ٓٞرٚ رٚؼق اُغ٘ٞك ٝرلوم 
 . اُغٔبػخ ٝروٟٞ ٍبػخ اُلوٗظ

 -2ٓٞائل اُطؼبّ رولّ ًٔب ٢ٛ  -ٔ -ٝ
 -3اُطج٤ت ٣لفَ ٣ٝقوط ػ٠ِ ؽغورٚ 

 و٤ٍٔخ رٞهغ ثقطخ ٓوِلاً األٝهام اُ
ٕوكذ  -2أفلذ ٗجؤ ٝكبح أُِي  -ٔ -ى

ػ٤٘ذ هبئل  -3ّئٕٞ اُلُٝخ ًؤٗٚ ؽ٢ 
 ُِغ٤ِ 

أػلد اُجالك  -5ػ٤٘ذ ِٓي ّوػ٢ ُِجالك  -4
 رَبٓذ كٞم األؽيإ  -6ُِٔؼوًخ 

.................................................. 
............................................. 

ٓبما أػغت ٣ٌُٞ ك٢ ٖٓو ؟ ٝٓبما ُْ  -ة
 ٣ؼغجٚ ؟ 

ثْ ٕٝق ٣ٌُٞ ّغوح اُله ك٢ هٍبُزٚ  -عـ
 ؟ 

ٓب أُقبٙخ ؟ ٝثْ أٓو ٣ٌُٞ كاهرٞا ؟  -ك 
 ٝٓب ٗز٤غخ مُي ؟ 

ٕٞه ثطُٞخ أُٔب٤ُي اُجؾو٣خ ٝػ٠ِ  -ى
 هأٍْٜ ث٤جوً ؟ 

ً ـ ٓز٠ أػِ٘ذ ّغوح اُله ٝكبح اَُِطبٕ 
 ؟ 
بٙ ػِٔٚ ؟ ٝٓب ٓٞهق ٤ًق ثلأ رٞهإ ّ -ٛ

 األٓواء ٓ٘ٚ ؟ ٝٓٞهق ّغوح اُله ؟
ٓب اُقطخ اُغل٣لح ُِوٚبء ػ٠ِ اُلوٗظ ؟  -١

 َٝٛ ٗغؾذ؟
ٓبما ٣ؼوٗ ٣ٌُٞ ٤ًٝق ٣ق٤َ ا٤ُٚ أٗ٘ب  -ى 

ٍ٘ٞاكن ػ٠ِ ٛنا اُؼوٗ أٝ ٗؼ٤وٙ 
ٖٓ هبئَ اُؼجبهح ؟ ٝٓب اُؼوٗ ؟  !اُزلبربً؟

 ٝٓب اُوك ػ٤ِٚ؟

 ٤ًق ًبٗذ ٜٗب٣خ رٞاهٕ ّبٙ ؟  -ّ

٤ًق اٍزوو األٓو ث٤ٖ األٓواء ثؼل ٓٞد  -ٕ
 "رٞهإ ّبٙ" ؟

ٖٓ اُن١ افزبهرٚ ّغوح اُله ٤ٌُٕٞ  -ٍ

 ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ اُ٘بً؟ ُٝٔبما؟

ٓب أٌُْالد اُز٢ كٌود ك٤ٜب ّغوح  -ً 
 اُله ثؼل ر٤ُٜٞب أُِي؟

ٖٓ أ٣ٖ أرذ اُوٍبُخ ُْغوح اُله؟  -ُ
ٓب ٓٞهق  -ٖٝٓ أهٍِٜب؟ٝٓب ٜٓٚٔٞٗب ؟ ٓ

 اُوٍبُخ؟ ٝٓبما هوهد؟ ّغوح اُله ٖٓ
 (اإلعبثخ)

أػغجٚ : اُغٞ اُغ٤َٔ ٝاُٜٞاء اُِط٤ق  -ة
 . ٝأٌُبٕ اُج٤ٜظ

ُْ ٣ؼغجٚ : ٓآمٕ ا٤َُِٖٔٔ ٝإٔٞارٜب 
اُؼب٤ُخ ٝ ػبكاد ٝروب٤ُل ّٜو هٓٚبٕ آ٣بد 

 . اُووإٓ اُز٠ رز٠ِ رٞعغ هِٞثْٜ
 –روٞك أُؼوًخ ثلهخ  –آوأح ػغ٤جخ  -ط ـ

رزؼت ٖٓ  ال-٤ّطب٤ٗخ ٓقِٞهخ ٖٓ ؽل٣ل 
رل٣و  –رٚغ فطٜ اُؾوة  –ًضوح اُؼَٔ 

 ّئٕٞ اُلُٝخ 
رؾبكع ػ٠ِ هكغ اُوٝػ أُؼ٣ٞ٘خ  –ثلهخ 

 . ُِغ٤ِ ثٌزٔبٕ فجو ٝكبح أُِي
أٓو  :أُقبٙخ : ٌٓبٕ ٙؾَ ك٠ اُجؾو –ك 

٣ٌُٞ كاهرٞا إٔ ٣ؾزوم أُقبٙخ ٢ً ٣غزٜل 
أُٜ٘لٍٕٞ ٝاُؼٔبٍ ك٢ ث٘بء عَو ثؾو 

 . أُٖ٘ٞهحأّّٔٞ صْ ٣ِؾن ثٚ ٣ٝلٛٔٞا 
ػ٘لٓب ٍٔؼٞا ٕواؿ ّغوح اُله  -ى

ٝاُغٞاه١ اٗلكؼٞا ثوٞح ٗؾٞ األػلاء ٝ*** 
ث٤جوً كاه رٞا ٝؽ٠ٔ هٖو اَُِطبٕ ٖٓ 

 . ًَ ٌٓوٝٙ
ػ٘لٓب َٕٝ رٞاهٕ ّبٙ ٖٓو ٝاٗطِن  -ً ـ

 َٓوػبً ا٠ُ أُٖ٘ٞهح 

ثؤفطبء أؿٚجذ ّغوح اُله األٓواء ؽ٤ش  -ٛ
بٍل ًبٕ ٖٓ٘وكبً ُْٜٞارٚ ٝٓزؼزٚ ٠ُٞ٣ُ اُل

٣ٝؼيٍ اُٖبُؼ* أهاكٝا فِؼٚ أٝ اُزقِٔ ٓ٘ٚ 
ٌُٖٝ ّغوح اُله ِٛجذ ْٜٓ٘ اُٖجو ؽز٠ 

ر٘ز٢ٜ أُؼبهى ا٤ُ٘ٛٞخ كبُٖٞٛ أ٠ُٝ ثٌَ 
 .رل٤ٌو ك٢ ٛنا اُٞهذ 

ٕ٘غ اَُلٖ ٝٗوِٜب ٓلٌٌخ ا٠ُ ثؾو  - -١
أُؾِخ صْ رو٤ًجٜب ّٝؾٜ٘ب ثبُوعبٍ ٝاُؼزبك 
ُزوق ك٢ ٛو٣ن اَُلٖ اُلوٗغ٤خ اُوبكٓخ 

بّ ٖٓ ك٤ٓبٛ كبٓب ٣ٔٞرٞا عٞػبً أٝ ثبُطؼ
ٗغؾذ اُقطخ ٝكبعؤد  -٣طِجٞا اُز٤َِْ . 

ٍلٖ اُلوٗظ اُوبكٓخ ٖٓ ك٤ٓبٛ ٓؾِٔخ 
ثبُياك ٝاُؼزبك ٝاٍزُٞذ ػ٠ِ ٓب ك٤ٜب ٖٓ 

صالص٤ٖ أُق ٖٓ  ***اُنف٤وح ٝا٤ُٔوح ٝ
 هعبُٜب 

 . هبئَ اُؼجبهح : ثله اُل٣ٖ ٓ٘لٝة اُؼوة -ى 
َ ػوٗ ٣ٌُٞ : روى ك٤ٓبٛ ك٢ ٓوبث

 . ر٤َِْ ث٤ذ أُولً
اُوك : أُْ ٣ؼِْ ا٠ُ ا٤ُّٞ ؽوٕ٘ب ػ٠ِ صبُش 
اُؾو٤ٖٓ ٝاُوجِخ األ٠ُٝ ٤َُِِٖٔٔ ُٔب ُٜب 

 ك٢ ٕلٝهْٛ ٖٓ أٌُبٗخ اُؼظ٠ٔ
اٗطِن األٓواء ا٠ُ كبهٌٍٞه ٝاهزؾٔٞا  -ّ

ػ٠ِ رٞهإ ّبح اُجوط اُقْج٢ ٝٙوثٚ 
ث٤جوً كوطغ إٔبثؼٚ كلو ألػ٠ِ اُجوط 

اُ٘به كِْ ٣غل ٓلواً  ٝاؽز٠ٔ ثٚ كؤّؼِٞا ك٤ٚ
ٖٓ أُٞد اال إٔ ٣ِو٠ ث٘لَٚ ك٢ ا٤َُ٘ 
كَجؼ ا٤ُٚ أهطب١ ٝٙوثٚ ٙوثخ أٛبؽذ 

 . ثوأٍٚ
ارلوٞا ػ٠ِ ر٤ُٞخ ّغوح اُله ِٓي ٖٓو  -ٕ

، ٝهوهٝا إٔ رغؼَ ٝاؽلا ْٜٓ٘ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ 
 .اُ٘بً ٣زؾلس ثبٍٜٔب ٣ٝ٘لن أٝآوٛب

افزبهد )ػي اُل٣ٖ أ٣جي( ألٗٚ ٤ُٖ ٣ٌٖٔ  -ٍ
ك٤ٚ ثَُٜٞخ. ٝٛبه اُؾٔبّ ٤ُجْو اُزؾٌْ 

 .اُ٘بً
٣ٌُٞ اُزبٍغ  -ٔ)كٌود(ك٠ : -ً



 

4 
 

   01014456892    مــانـــــمد عــــــثـــــــــــ...............................................أ.أحغة العربية ــــللدرس األول ـــــــالم

  المراجعة النهائية....................................... الثالث اإلعداديالصف 

ك٢  -2 .ٝاألٍو١ أُٞعٞكٕٝ ك٢ اَُغٖ
ثو٤خ اُلوٗظ أُٞعٞكٕٝ ك٢ ك٤ٓبٛ ٤ًٝل٤خ 

 .اُوٚبء ػ٤ِْٜ
ك٢ اُْبّ ٝٓب ٣ٌٖٔ إٔ رلؼِٚ ٝهك  -3

 .ا٢ُ٘ٔ ٝٗٞه اُٖجبػ ٍٝٞكاء ث٘ذ اُلو٤ٚ
ٕٞ ك٢ األٓواء األ٣ٞث٤٤ٖ اُن٣ٖ ٤ٍَؼ -4

ك٢ ف٤ِلخ ثـلاك  -5 .الٗزياع أُِي ٜٓ٘ب
اُن١ ال ٣َزوو األٓو أل١ ؽبًْ كٕٝ 

 ٓٞاكوزٚ
*عبءد اُوٍبُخ ٖٓ ك٤ٓبٛ ٖٓ ) -ُ

ٓوعو٣ذ( ىٝعخ ٣ٌُٞ اُزبٍغ رزٍَٞ ا٠ُ 
 .ّغوح اُله

رٍِٞذ ىٝعخ ٣ٌُٞ ُْغوح اُله إٔ روؽْ *
ٙؼلٜب ٝرطِن ٍواػ ىٝعٜب ٝرلوٗ ٓب 

 رْبء ٖٓ ٓبٍ ك٢ ٍج٤َ مُي
ود ّغوح اُله ثٜنٙ اُوٍبُخ ، هوهد رؤص -ٓ

أَُبػ ُِلوٗظ ثبهٍبٍ هٍِْٜ ُِزلبٝٗ، 
ٝهبُذ ٓب ٗلغ اُلٓبء ُٞ ***ٗب ٣ٌُٞ ٖٝٓ 

ٓؼٚ، ْٝٛ ٍٞف ٣ؼٞكٕٝ ا٢ُ ثالكْٛ 
٣غوٕٝ م٣ٍٞ اُق٤جخ ٝاُؼبه. ٝكِٚذ إٔ رٔأل 
اُقيائٖ اُقب٣ٝخ ٖٓ اُلل٣خ أُلكٞػخ ك٢ 

 .ٛئالء األٍو١

 اُوواءح

 اُؾ٤بح كهبئن ٝصٞا٠ٗ -ٔ

: ػٖ أ١ ٢ّء ٣زؾلس اُ٘بً ك٢ ًٔ

 اُؼٖو اُؾب٢ُ؟ ُٔبما؟

٣جؾش اُ٘بً ك٢ اُؼٖو اُؾب٢ُ ػٖ ٍٝبئَ 

 .اُزوك٤خ ٝاُز٤َِخ ٢ٌُ ٣وٚٞا ثٜب أٝهبرْٜ

ال  : ٓب اُن١ ال ٣ؼوكٚ ٛئالء اُ٘بً؟ًٕ

٣له١ ٛئالء اُ٘بً إٔ ػٔو اإلَٗبٕ ٣وبً 

ب٤ٗخ اُٞاؽلح ٖٓ ثبُضٞا٢ٗ ٝاُلهبئن، ٝإٔ اُض

ػٔو اإلَٗبٕ هل ر٘غي ػٔال ٣ل٤ل اُجْو٣خ 

 ٓلٟ اُؾ٤بح

ٝٓب أ٤ٔٛخ : ثْ ٣وبً ػٔو اإلَٗبٕ؟ ًٖ

اُضب٤ٗخ اُٞاؽلح ٖٓ ػٔو اإلَٗبٕ؟ ٣وبً 

ػٔو اإلَٗبٕ ثبُلهبئن ٝاُضٞا٢ٗ. ُِضب٤ٗخ 

اُٞاؽلح ٖٓ ػٔو اإلَٗبٕ أ٤ٔٛخ ًجوٟ 

ك٤ٌٖٔ فالٍ ٛنٙ اُضب٤ٗخ إٔ ٣وّٞ اَٗبٕ 

 .ل٤ل ثٚ اُجْو٣خ ٓلٟ اُؾ٤بحثؼَٔ ٓب ٣

: ٓب كٝه ّٞه٢ ك٢ ُز٘ج٤ٚ أل٤ٔٛخ ًٗ

 ُٞهذ؟

ُول ًبٕ أ٤ٓو اُْؼواء أؽٔل ّٞه٢ ك٢ 

٤ِٛؼخ اُْؼواء اُن٣ٖ اٛزٔٞا ثبُٞهذ 

ٝهبٍٞا اُؼٔو ثبُضٞا٢ٗ ٝاُلهبئن ُٝنُي 

 .....هبٍ

َّٕ اَُؾ٤بَح  ِِْت أُْوِء َهبئِـــٌَِخ َُٚ ا َكهّبُد هــَ

  .ـ٢َكهبئٌِن ٝصَٞاِٗــــ

 : ثْ ٣وبً ػٔو اإلَٗبٕ؟ً٘

٣وبً ػٔو اإلَٗبٕ ثٔلٟ ٓب هلٓٚ ُجْو٣خ 

ٖٓ ف٤و ٝػِْ ٣٘لغ اُجْو٣خ، ُٝنُي اٛزْ 

 .اُؼِٔبء ث٤ٌل٤خ هٚبء اإلَٗبٕ ُٞهذ كواؿٚ

 : ثْ ٖٗؼ اُؼِٔبء ُزو٤ٚخ ٝهذ اُلواؽ؟ًٙ

ٖٗؼ اُؼِٔبء اإلَٗبٕ ثؼلّ اٛٔبٍ ٝهذ 

اُلواؽ، ثَ ثبالٍزلبكح ٓ٘ٚ ك٢ اُزل٤ٌو 

 .زؤَٓ ٝأُواعؼخ ٝأُؾبٍجخٝاُ

اُٖ٘غ : ٓب ٓظبٛو اإلػغبى اُووآ٢ٗ؟ 7ً

 اُز٤ٜئخ اُ٘ظبّ

ٛٞ ٝاؽل ٖٓ : ٖٓ ٛٞ اٍؾبم ٤ٗٞرٖ؟ 8ً

 أّٜو اُؼِٔبء ٝٙغ هٞا٤ٖٗ اُل٤ي٣بء

: ٓب اُن١ عنة اٗزجبٙ اٍؾبم ٤ٗٞرٖ؟ 9ً

اُن١ عنة اٗزجبٙ اٍؾبم ٤ٗٞرٖ ٛٞ ٛنا 

 .اُ٘ظبّ اُله٤ن

ك٢ هأً  : ٓب األٍئِخ اُز٢ كاهدًٓٔ

ٝٓب ٗز٤غخ مُي؟ ُٔبما ٍوطذ  ٤ٗٞرٖ؟

اُزلبؽخ ػ٠ِ هأ٢ٍ؟ ُٝٔبما رَوٜ ػ٠ِ 

األهٗ ك٢ ٌَّ ػٔٞك١؟ ُٝٔبما ال ر٘ؾوف 

ماد ا٤ٔ٤ُٖ أٝ ماد أُْبٍ؟ ُٝٔب ال رورلغ 

 ا٠ُ أػ٠ِ؟

: ٓب اُ٘ظو٣خ ُز٢ رَٕٞ ا٤ُٜب ٤ٗٞرٖ؟ ًٔٔ

ٝٓب أُوٖٞك ٜٓ٘ب؟ رَٕٞ ا٠ُ ٗظو٣خ 

ٞك ٜٓ٘ب إٔ األهٗ اُغبمث٤خ األه٤ٙخ، ٝأُوٖ

رغنة األ٤ّبء ا٤ُٜب ٝٛٞ ٓب ٣غؼَ اإلَٗبٕ 

٤َ٣و ػ٠ِ األهٗ ثَُٜٞخ كٕٝ إٔ ٣ط٤و 

 .ك٢ اُٜٞاء

 : ٓب أصو ٛنٙ اُ٘ظو٣خ ػ٠ِ اُجْو٣خ؟ًٕٔ

ٗغؾذ رطج٤وبرٜب ك٢ إٔ ٣زقط٠ اإلَٗبٕ 

ثٜب ؽبعي اُلٚبء َٓزٌْلب األهٗ ٝاُؤو 

ٝاٌُٞاًت ٝأُغواد اُز٢ رَجؼ ك٢ 

ٍٝبػلد ًنُي ك٢  اُلٚبء اُقبهع٢.

ر٘ظ٤ْ ؽوًخ اٗزوبالد أُوًجبد ٝاُطبئواد 

 .ٝاَُلٖ ٝؿ٤وٛب

 : ٤ًق اٍزـَ ٤ٗٞرٖ ٝهذ كواؿٚ؟ًٖٔ

اٍزـَ ٤ٗٞرٖ ٝهذ كواؿٚ ك٢ اُزل٤ٌو 

ٝاُزلثو اُٖبكم، ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ثَبٛخ 

األٍئِخ اُز٢ ٍؤُٜب ُ٘لَٚ اال أٜٗب ًبٗذ 

ػ٤ٔوخ علا ثؾ٤ش اٗزٜذ ثٚ ٍُِٕٞٞ ُ٘ظو٣خ 

 .ٗظوح اُؼبُْ ًِٚ ُِؾ٤بحؿ٤ود 

: ٓب أصو ٛنٙ اُ٘ظو٣خ ػ٠ِ ٤ٗٞرٖ ًٗٔ

 ٗلَٚ؟

ِِ ثَجت ؽَٖ اٍزـالٍ ٤ٗٞرٖ ُٞهذ 

كواؿٚ ك٢ اُزل٤ٌو ك٢ ٢ّء ٓل٤ل، كول 

.أحمد أ

 عثمان
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إٔجؼ أؽل اُؼِٔبء اُ٘بث٤ٜٖ اُن١ ٍغَ 

 أٍْٜٔ ك٢ اُزبه٣ـ

٣غت ػ٤ِ٘ب إٔ : ٓب اُن١ ٣٘جـ٢ ػ٤ِ٘ب؟ ً٘ٔ

َٗؤٍ أٗلَ٘ب كٝٓب، ٤ًق َٗزـَ ٝهذ 

ب ك٤ٔب ٣٘لغ ٣ٝل٤ل. ٣ٝغت ػ٤ِ٘ب إٔ كواؿ٘

ٗؼَٔ ػ٠ِ اٍزـالٍ ٝهذ اُلواؽ اٍزـالال 

 .ع٤لا ٣ل٤لٗب ٝاُجْو٣خ ًِٜب

: ٓب اُن١ ٣غت إٔ ٗئٖٓ ثٚ؟ ُٝٔبما؟ ًٙٔ

٣غت إٔ ٗئٖٓ إٔ ه٤َِ ٖٓ اُٞهذ ٗقٖٖٚ 

ًَ ٣ّٞ ُز٘ل٤ن ٢ّء ٓل٤ل هل ٣ـ٤و ٓغوٟ 

ٝأهه٠ ٓٔب  ,اُؾ٤بح ٣ٝغؼِٜب أكَٚ ٓٔب ٗظٖ

 ٗزق٢

 اُؾت ٝاُٟ٘ٞ  كبُن2- 

:٤ًق ٣٘ظو اإلَٗبٕ ُؾجخ اُؤؼ ٝٗٞاح ًٔ

٣٘ظو اإلَٗبٕ ا٠ُ ؽجخ اُؤؼ ٝٗٞاح اُزٔو؟ 

اُزٔو ػ٠ِ أٜٗٔب هطؼز٤ٖ ٖٓ اُغٔبك األْٕ 

األفوً ًؤٜٗٔب ؽٖبربٕ أُو٤ذ ثٜٔب 

 .األؽلاس صْ أِٛٔزٜٔب ػ٠ِ أهٗ فواة

: ثْ ّجٚ اٌُبرت ؽجخ اُؤؼ ٝٗٞاح ًٕ

 اُزٔو؟ ٝػالّ ٣لٍ مُي؟ 

اٌُبرت ٗٞاح اُزٔو ٝؽجخ اُؤؼ ك٢  ّجٚ

ػ٤ٖ اإلَٗبٕ اُؼبك١ ثؾٖبر٤ٖ أُو٤ذ ثٜٔب 

 .األؽلاس صْ أِٛٔزٜٔب ػ٠ِ أهٗ فواة

٣ٝلٍ ٛنا اُزْج٤ٚ ػ٠ِ إٔ اٌُض٤و ٖٓ 

اُ٘بً ال ٣زؤِٕٓٞ ك٢ األ٤ّبء أُٞعٞكح 

 .ك٢ إٌُٞ

: ٓب اُن١ ال ٣زق٤ِٚ ٖٓ ٣٘ظو ُؾجخ ًٖ

 اُؤؼ ٝٗٞاح اُزٔو؟

َبٕ إٔ أٓبٓٚ فياٗزبٕ هِٔب ٣زق٤ِٚ اإلٗ

افزيٗزب ٛبهخ ؽ٣ٞ٤خ عجبهح اُوٟٞ، ر٘زظو 

هلهح هللا رؼب٠ُ ك٢ اُظوٝف أُ٘بٍجخ 

 .ُززؾوه

: ٓب اُن١ ر٘زظوٙ ؽجخ اُؤؼ ٝٗٞاح ًٗ

 اُزٔو؟

ر٘زظو ٗٞاح اُزٔو ٝؽجخ اُؤؼ هلهح هللا 

رؼب٠ُ عِذ هلهرٚ ٝرلث٤وٙ ٝؽٌٔزٚ ك٢ 

 .اُظوٝف أُ٘بٍجخ ُززؾوه

٤خ ُؾجخ اُؤؼ ٝٗٞاح : ٤ًق رؼٞك اُؾً٘

اما ّبء هللا ُؾجخ اُؤؼ ٝٗٞاح اُزٔو  اُزٔو؟

ثبُظوٝف أُ٘بٍجخ ُِؾ٤بح كززلزؼ ؽجخ 

اُؤؼ ٝرٖجؼ ػٞكا ٣زـنٟ ٖٓ اُزوثخ 

٣ْٝوة ٖٓ ٓبء أُطو ّواثب ٝرَزٔل ٖٓ 

اُٜٞاء ٖٝٓ ا٤ُٚبء كبػ٤ِخ ٝٗٔبء ؽز٠ رٖجؼ 

ك٢ اُٜ٘ب٣خ ؽَٔ ٖٓ اَُ٘بثَ، رؾَٔ ٍ 

 .اُؾجبد ٖٓ اُؤؼ ٍ٘جِٚ ٜٓ٘ب ػْواد

: ٤ًق رؼٞك اُؾ٤خ ُ٘ٞاح اُزٔو؟ ٝٓب ًٙ

 اُلوم ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ األثواط اُجْو٣خ؟

ًٝنُي رزلغو ٗٞاح اُزٔو ػٖ ػٔالهخ ٖٓ 

اُ٘قَ ٝروكغ هأٍٜب ُزجِؾ ٓب ثِـزٚ األثواط 

 .اُؼب٤ُخ

ٌُٖٝ األثواط اُجْو٣خ ٖٓٔزخ عبٓلح ال ؽ٤بح 

ك٤ٜب، ػٌٌ رِي اُ٘قِخ اُؼب٤ُخ اُز٢ رؾز١ٞ 

 .٠ِ أٍواه اُؾ٤بحػ

 : ػ٠ِ أ١ ٢ّء رزـنٟ اُ٘قِخ؟7ً

رزـنٟ اُ٘قِخ اَُبٓوخ اُؼب٤ُخ ػ٠ِ ٓب ك٢ 

األهٗ ٖٓ ٛؼبّ، ٝرْوة ٓبء أُطو 

 .ٝرؾَٔ ك٢ عٞكٜب أٍواه اُؾ٤بح

: ٓب اُن١ رؾِٔٚ اُ٘قِخ ك٢ عٞكٜب؟ 8ً

رؾَٔ اُ٘قِخ ك٢ عٞكٜب  ٝٓبما رلؼَ ثٚ؟

أٍواه اُؾ٤بح ٝرولٓٚ ًَ ػبّ ػواع٤ٖ 

ثضٔبه ؽٔواء ٕٝلواء ًٝؤٜٗب ػ٘به٤ل ٓضوِخ 

 .ٖٓ ا٤ُبهٞد ٝاُنٛت اُالٓغ

ٕٞه : ثْ ّجٚ اٌُبرت ػواع٤ٖ اُزٔو؟ 9ً

اٌُبرت ػواع٤ٖ اُزٔو ك٢ اُ٘قِخ ثؼ٘به٤ل 

 .ا٤ُبهٞد ٝاُنٛت اَُبٛغ

 : ْٓ رؼغت اٌُبرت؟ ٝػالّ ٣لٍ مُي؟ًٓٔ

رؼغت اٌُبرت ٖٓ فوٝط أُٞإ اُطؼبّ 

 أُقزِلخ ٖٓ اُزواة، ٣ٝلٍ مُي 

: ٓب اُلبهم اُن١ كػب اٌُبرت ُِزؤَٓ ًٔٔ

 ك٤ٚ؟ 

ٝكػب اإلَٗبٕ ٢ٌُ اُزؤَٓ ك٢ اُلوم ث٤ٖ  ,

ٓب رواٙ اُؼ٤ٖ ٖٓ ؽجخ اُؤؼ ٝٗٞاح اُزٔو 

ٝٛٔب عبٓلربٕ ، ٝث٤ٖ ٓب إٔجؾزب ػ٤ِٚ ثولهح 

هللا اُن١ ٝكو ُٜٔب اُطؼبّ ٝأُبء ٝاُظوٝف 

 .أُ٘بٍجخ ك٤قوط ٜٓ٘ٔب اُؼغبئت ٝاُـوائت

ٗز٤غخ ٛنا  ٛنا اُزؤَٓ؟: ٓب ٗز٤غخ ًٕٔ

اُزؤَٓ ٢ٛ اإل٣ٔبٕ ثبهلل رؼب٠ُ ٝاُضوخ ك٤ٚ 

ٝك٢ هلهرٚ كٜٞ اُن١ ٣قوط ا٤ُٔذ ٖٓ 

اُؾ٢ ٣ٝقوط اُؾ٢ ٖٓ ا٤ُٔذ ٝٛٞ ػ٠ِ 

 ًَ ٢ّء هل٣و 

 أُْوٝػبد اُٖـ٤وح 3- 

 ٓبأ٤ٔٛخ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح؟ ًٔ

رئكٟ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح كٝهاً ٜٓٔبً ك٠ 

اُلٍٝ أُزولٓخ  االهزٖبك ا٢ُ٘ٛٞ ٌُض٤و ٖٓ

 ٝاُ٘ب٤ٓخ

ٓب اُنٟ ؽووزٚ اُلٍٝ األ٣ٞ٤ٍخ فالٍ  ًٕ

 اُؼوٞك األف٤وح ؟ 

ؽووذ اٗغبىاد ٛبئِخ ثلَٚ االٛزٔبّ 

ثبُٖ٘بػبد اُٖـ٤وح ٓٔب ؽُٜٞب ٖٓ هٟٞ 

 اٍزٜال٤ًخ ا٠ُ هٟٞ ٓ٘زغخ فالهخ 
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٤ًق اٛزٔذ اُلٍٝ األ٣ٞ٤ٍخ  ًٖ

اٍزطبػذ إٔ  ثبُٖ٘بػبد اُٖـ٤وح ؟

بؽخ ٓجزٌوح أٍب٤ُت رَزـَ اُقبٓبد أُز

رٌُ٘ٞٞع٤خ عل٣لح رز٘بٍت ٓغ ٝكوح األ٣ل١ 

اُؼبِٓخ إلٗزبط ٍِغ رورجٜ ثبُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ 

ُٔبما ٣غت االٛزٔبّ ثبٗزبط اَُِغ ًٗ

 /ط أُورجطخ ثبُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ُِٔٞا٤ٖ٘ٛ ؟

االٛزٔبّ ثبٗزبط اَُِغ أُورجطخ ثبُؾ٤بح 

ا٤ٓٞ٤ُخ ُِٔٞا٤ٖ٘ٛ ٓضَ اَُِغ اُـنائ٤خ 

ٝأُؼل٤ٗخ ألٜٗب رِج٠ ٓزطَ  ٝا٤َُ٘غ٤خ

اَُٞام أُؾ٤ِخ ًٝنُي اُزٖل٣و ا٠ُ 

  . اُقبهط

ٓب اُنٟ رٌِْٚ اُٖ٘بػبد اُزو٤ِل٣خ ؟  ً٘

رٌَْ ٖٓلهاً ٛبٓبً ُِْٔوٝػبد ٘ط

اُٖـ٤وح اُز٠ رٜزْ ثزواس ٖٓو اُْؼج٠ 

 اُؾ٠ 

ك٤ْ ٣زٔضَ رواس ٖٓواُْؼج٠ ٖٓ  ًٙ

٣زٔضَ ك٠ اٗزبط اُؼل٣ل ٖٓ  /طاُٖ٘بػبد؟ 

ٔز٤ٔيح ك٠ اُيفوكخ ٝاُ٘وِ أُ٘زغبد اُ

ٝأُؼبكٕ ٝاُلقبه ٝأُلوّٝبد اُوط٤٘خ 

ٝاُٖٞك٤خ ٝاُغِٞك ٝأُٖ٘ٞػبد اُقْج٤خ 

اُٖلك٤خ ٝاُوفبّ ٝٓٞاك اُج٘بء ٝأُالثٌ 

اُزو٤ِل٣خ ٝاُٖ٘بػبد اُزطو٣ي٣خ اُؾو٣و٣خ 

 ٝؿ٤وٛب 

٤ًق أًلد ٖٓو رٞاعلٛب ٌٝٓبٗزٜب  7ً

 فالٍ ٓ٘زغبرٜب اُز٠ ًبٗذ ٝٓب فبهط اُجالك ؟

ىاُذ رَٞم ك٠ ػلح أهطبه أع٘ج٤خ أٝهث٤خ 

  .ٝػوث٤خ 

ُٔبما رؾظ٠ ٛنٙ أُ٘زغبد ثبٛزٔبّ  8ً

 اُلُٝخ ؟ 

ألٜٗب رٔضَ ْٗبٛبً اعزٔبػ٤بً ظَ ٣ؾزلع  8ط

ثٌٔبٗخ فبٕخ ُلٟ اُلُٝخ ٝأُٞا٤ٖ٘ٛ 

أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ ٓ٘بكؼب ُٔب ٣ئك٣ٚ ٖٓ 

ٝظبئق اهزٖبك٣خ ٝاعزٔبػ٤خ ٝصوبك٤خ 

اُؾ٤بح ٝاُؼٔوإ ٝآزياعٚ ثٔقزِق ٓظبٛو 

  . ٝرٞك٤و كوٓ اُؼَٔ

ٓب اُٞظبئق اُز٠ رئك٣ٜب ٛنٙ اُٖ٘بػبد 9ً

 ُِٔغزٔغ ؟ 

رَْٜ ك٠ رٞك٤و كوٓ اُؼَٔ ٝهكغ 

َٓزٟٞ أُؼ٤ْخ ٝى٣بكح اُلفَ ُألكواك 

ٝرؾ٤َٖ أَُزٟٞ اإلهزٖبكى٤ًٞل٤خ 

 اُز٤ٔ٘خ اإلعزٔبػ٤خ 

ٓب اُقٖبئٔ اُز٠ رز٤ٔي ثٜب  ًٓٔ

 أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ؟ 

ز٤ٔي أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ثؼلح ر ٓٔط

فٖبئٔ رزِقٔ ك٠ ٕـو اُؾغْ ٝأٗٚ ال 

٣ؾزبط ػ٠ِ َٓبؽخ ًج٤وح ألكاء اُْ٘بٛ ٝال 

٣ؾزبط ا٠ُ ر٣َٞٔ ًج٤و ًٔب إٔ ػلك اُؼب٤ِٖٓ 

ه٤َِ ٝؽغْ هأً ٓبٍ أُْوٝع ٕـ٤و 

َٗج٤بً ْٝٗبٛ أُْوٝع ٗطبهٚ اُغـواك٠ 

ٓؾلٝك ٣ٝؼزٔل ػ٠ِ رٌُ٘ٞٞع٤ب ث٤َطخ ػ٘ل 

  . ثلا٣زٚ

٤ًق رَبْٛ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح  ًٔٔ

 ك٠ اُوٚبء ػ٠ِ اُجطبُخ ؟ 

ؽ٤ش رَبػل ػ٠ِ ا٣غبك اُزٞاىٕ  ٔٔط

اُٖ٘بػ٠ ث٤ٖ اُو٣ق ٝاُؾٚو ٝرَْٜ 

أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ك٠ رٞك٤و كوٓ 

اُؼَٔ ُِْجبة ٝرٞظ٤لْٜ ٓٔب ٣َْٜ ك٠ 

  . اُوٚبء ػ٠ِ اُجطبُخ

 ٓب أٗٞاع أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ؟  ًٕٔ

اُٖـ٤وح ا٠ُ ر٤ٖ٘ق أُْوٝػبد 

  . ْٓوٝػبد فل٤ٓخ ْٝٓوٝػبد رغبه٣خ

ٓب أْٛ ٓب ٣غت كؼِٚ ٗؾٞ ٛنٙ  ًٖٔ

 أُْوٝػبد ؟ 

ٖٓ أُْٜ اػلاك ٝر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد هعَ  ٖٔط

األػٔبٍ اُٖـ٤و ثٔب ٣غؼِٚ هبكها ػ٠ِ اكاهح 

ْٓوٝع ٕـ٤و ثٌلبءح ٝكبػ٤ِخ ك٠ ظَ 

اُزـ٤واد االهزٖبك٣خ اُؼب٤ُٔخ ا٣ٔبٗبً ثؤٕ ٛنٙ 

رٔضَ اُ٘ٞاح األٍب٤ٍخ ُزؾو٤ن أُْوٝػبد 

  . اُز٤ٔ٘خ اُْبِٓخ ك٠ ٖٓو

ٓب اُنٟ رزطِجٚ اُي٣بكح اٌَُب٤ٗخ  ًٗٔ

 ٝرٞك٤و كوٓ اُؼَٔ ؟ 

رزطِت اُي٣بكح اٌَُب٤ٗخ ٝٙوٝهح فِن  ٗٔط

كوٓ ػَٔ ُِْجبة ٙوٝهح اُزٍٞغ ك٠ 

  . اُٖ٘بػبد اُٖـ٤وح

ُٔبما ٣غت اُزٍٞغ ك٠ اُٖ٘بػبد  ً٘ٔ

 اُٖـ٤وح ؟ 

بػبد ػبئل اهزٖبك١ ٓورلغ ألٕ ُٜنٙ اُٖ٘

 ثبَُ٘جخ ُوأً أُبٍ أَُزضٔو ك٤ٜب 

 اُٖ٘ٞٓ

 ٍل٤٘خ ٗٞػ-1

هبٍ رؼب٠ُ : " ٝإ٘غ اُلِي ثؤػ٤٘٘ب ٝٝؽ٤٘ب 

ٝال رقبٛج٢٘ ك٢ اُن٣ٖ ظِٔٞا اْٜٗ 

  " ٓـوهٕٞ

ثؾلظ٘ب ) .ٛبد ٓؼ٠٘ ثؤػ٤٘٘ب ، ٝٝؽ٤٘ب -أ 

 .(ثبهّبك ٝؽ٤٘ب -ٝٓوأٟ ٓ٘ب 

ٛنٙ ا٣٥خ  ثْ أٓو هللا رؼب٠ُ ًٗٞؽب ك٢ -ة 

أٓوٙ ثٖ٘غ اَُل٤٘خ، ٝأال ٣واعؼٚ  اٌُو٣ٔخ؟

.أحمد أ

 عثمان
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 .ك٢ أٓو ٛئالء اٌُبكو٣ٖ

اٍزقوط ٖٓ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ أٍِٞة أٓو  -عـ 

ً٘ب اُـوٗ ٜٓ٘ٔب   .ٝأٍِٞة ٠ٜٗ ٓج٤

األٓو: ٝإ٘غ اُلِي، ٝا٠ُٜ٘ ٝال رقبٛج٢٘ 

 .ٝاُـوٗ ٜٓ٘ٔب: اُٖ٘ؼ ٝاإلهّبك

اٍزغبة ٗٞػ ػ٤ِٚ اَُالّ ألٓو هللا ٝثلأ  -ك 

٣ٖ٘غ اَُل٤٘خ هؿْ ٍقو٣خ هٞٓٚ ٓ٘ٚ. 

 . اًزت ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ اُلاُخ ػ٠ِ مُي

٣ٖٝ٘غ اُلِي ًِٝٔب ٓوػ٤ِٚ ٓأل ٖٓ هٞٓٚ  )

ٍقوٝا ٓ٘ٚ هبٍ إ رَقوٝا ٓ٘ب كبٗب َٗقو 

 (ٌْٓ٘ ًٔبرَقوٕٝ

ُُّ٘ٞه  ََٝكبَه اُزَّ ُوَٗب  ْٓ هبٍ رؼب٠ُ : "َؽز٠َّ اَِما َعبَء أَ

 ٍَّ ًُ  ِٖٓ ب  َٜ َْ ك٤ِ ِٔ َ٘ب اْؽ ِْ ََِي  ُه ْٛ أَ َٝ  ِٖ ٤ْ َ٘ ِٖ اْص َع٤ْ ْٝ َى

 َٖ َٓ ب آ َٓ َٝ  َٖ َٓ ْٖ آ َٓ َٝ  ٍُ ْٞ َُْو ِٚ ا جََن َػ٤َِْ ٍَ  َٖٓ ااِلَّ 

 ٌَ ُٚ ااِلَّ َه٤ِِ َؼ َٓ40) ِٚ ِْ اَُِّ َْ ب ثِ َٜ ًَُجْٞا ك٤ِ ٍَ اْه ََٝهب

 ٌْ ُلٌٞه هَِّؽ٤ ـَ َّٕ َهث٢ِّ َُ ب اِ َٛ ب ٍَ ْو ُٓ َٝ ب  َٛ ْغَوا َٓ " 

ُّ٘ٞهُ ) - : أ ( ٓؼ٢٘ ) َٖ  -: ، ٓٚبك (اُزَّ َٓ  . ( َِ )آ

ب) :ٝعٔغ  َٛ ْغَوا َٓ)  

ُٔبما ٗبك١ ٗٞػ اث٘ٚ ؟ ٝٓب عياء  ( ة )

ط( ٓب اُغٔبٍ ك٢ ) اهًجٞا ( )ػ٤ٖبٗٚ ؟ 

 َٙ ب ٍَ ْو ُٓ َٝ ب  َٛ ْغَوا َٓ  ِٚ ِْ اَُِّ َْ  ( )ثِ

  )اإلعبثخ(

ة(٤ُوًت ٓؼٚ (ٓغبه٣ٜب  -ًلو –أ( اُلوٕ (

 ؽز٠ ال٣ِٜي ٓغ اٌُبكو٣ٖ *عياءٙ : اُـوم

ؼ ٝاإلهّبك ط( اهًجٞا: أٓوُِٖ٘(

*رؼج٤وع٤َٔ ٣ٞؽ٠ ثٚوٝهح مًواٍْ هللا 

هجَ ثْلء ًَ ػَٔ )رٚبك ث٤ٖ ٓغواٛب 

 (ٝٓوٍَبٛب

 َٖ ِٓ ُٚ َُٖ ٣ُْئ َُٝأِٝؽ٢َ ا٠ُ ُٗٞػٍ أََّٗ هبٍ رؼب٠ُ :" 

ب  َٔ ٌْ ثِ َٖ َكالَ رَْجَزئِــ َٓ َٖٓ َهْل آ َي ااِلَّ  ِٓ ْٞ ِٖٓ َه

 َٕ َِْي ثِؤَْػ٤ُِ٘  * ًَبُْٗٞا ٣َْلَؼُِٞ ُُْل َ٘غِ ا ْٕ ا َ٘ب َٝ َْٝؽ٤ِ َٝ َ٘ب 

 ْ ُٜ ْٞا اَِّٗ ُٔ َٖ ظََِ ْج٢ِ٘ ك٢ِ اَُِّن٣ــــــ ِٛ َٝالَ رَُقب

 َٕ َوُهٞ ـْ ُّٓ" 

)إ٘غ  -ثْ أٓو هللا ًٗٞؽب ؟ ٝػْ ٜٗبٙ؟ ة  –أ 

اُلِي( ، ) ٠ٛٝ رغوٟ ثْٜ ك٢ ٓٞط 

 ٓب اُغٔبٍ ك٢ ٛنا اُزؼج٤و؟ ( ًبُغجبٍ

عـ( أًَٔ: ٓب ٓؼ٠٘ ) أٝؽ٢( )ال رجزئٌ( 

ُٓـوهٕٞٝٓب ٓ ()ٝال رقبٛج٢٘  (ٚبك )

أٓبّ ٓب )×( أٝ ػالٓخ )√( ٙغ ػالٓخ  -5

 :٣٘بٍت ًالًّ ٜٓ٘ٔب

ثْو هللا ًٗٞؽب ثٔي٣ل ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ اُن٣ٖ  -1

أٓو هللا ًٗٞؽب إٔ ٣ٖ٘غ  -2 ( ) .٤ٍزجؼٞٗٚ

  ( ) .ٍل٤٘خ ُؾَٔ أُئ٤ٖ٘ٓ كوٜ

 ( ) .ُْ ٣وك ٗٞػ ػ٠ِ ٍقو٣خ أًبثو هٞٓٚ -3

 ( ) .ؼًزبىٝع٤ٖ اص٤ٖ٘" ًِٔخ اص٤ٖ٘ رؼوة ٗ" -4

 

 ( ) .هًت ًَ هّٞ ٗٞػ ٓؼٚ ك٢ اَُل٤٘خ -5

  ( ) .أٓو ٗٞػ اث٘ٚ إٔ ٣وًت اَُل٤٘خ -6

أ(أٓوٙ إٔ ٣ٖ٘غ ٍل٤٘خ ٙقٔخ ) (اإلعبثخ)

ثوػب٣خ هللا ٝاهّبكٙ ُٚ *ٜٝٗبٙ أال ٣واعؼٚ 

واُن٣ٖ ًنثٞاثٚ ألٗٚ ٤ٌٍِْٜٜ ع٤ٔؼب ْٓ  ك٠ أ

ة(إ٘غ : أٓوُِٖ٘ؼ *)ك٠ ٓٞط ًبُغجبٍ( )

 ك٠ ػِٞٛب ٝاهرلبػٜب ثبُغجبٍر٣ٖٞو ُألٓٞاط 

ط( أٝؽ٠: أُْٜ ٝأفجو *رجزئٌ: رؾيٕ )

*رقبٛج٠٘:رُؾلص٠٘ ٝرُواعؼ٠٘ * 

 ٓـوهٕٞ*ٗبعٕٞ

 

هبٍ رؼب٠ُ: " ٣ٖٝ٘غ اُلِي ًِٝٔب ٓو ػ٤ِٚ 

ٓأل ٖٓ هٞٓٚ ٍقوٝا ٓ٘ٚ هبٍ إ رَقوٝا 

( 8ٖٓ٘ب كبٗب َٗقو ٌْٓ٘ ًٔب رَقوٕٝ )

كَٞف رؼِٕٔٞ ٖٓ ٣ؤر٤ٚ ػناة ٣قي٣ٚ ٣ٝؾَ 

  " (9ٖػناة ٓو٤ْ )ػ٤ِٚ 

 . " أ( ٛبد عٔغ " ٓأل " ٝٓواكف ٣ؾَ ػ٤ِٚ)

 ة( ٤ًق ٝاعٚ ٗٞػ ٍقو٣خ هٞٓٚ ؟ )

عـ( ٓب اُغٔبٍ ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ : " كَٞف )

 رؼِٕٔٞ ٖٓ ٣ؤر٤ٚ ػناة ٣قي٣ٚ " ؟ 

ة(هكػ٤ِْٜ )٣٘يٍ ػ٤ِٚ *أ( أٓالء ) (اإلعبثخ)

َِ ًٔب٣َقوٕٝ ٓ٘ٚ  ثؤٗٚ ٤ٍَقوْٜٓ٘ ؿلاَ

 ا٤ُّٞ

ْٕق ط( ) ر٤ٌ٘و)ػناة( ُِز٣َٜٞ *ٝ

)ػناة(ثــ)٣قي٣ٚ( ٣ٞؽ٠ ثٔلٟ أُٜبٗخ 

 ّٝلح اُؼناة اُنٟ ٤ٍ٘يٍ ػ٠ِ اٌُلبه

 

 ِٚ ِْ اَُِّ َْ ب ثِ َٜ ًَُجْٞا ك٤ِ ٍَ اْه ََٝهب هبٍ رؼب٠ُ :" 

ُلٌٞه  ـَ َّٕ َهث٢ِّ َُ ب اِ َٛ ب ٍَ ْو ُٓ َٝ ب  َٛ ْغَوا َٓ

 ٍِ ُْغِجَب ًَب طٍ  ْٞ َٓ ْْ ك٢ِ  ِٜ ٢َِٛ رَْغِو١ ثِ َٝ * ٌْ هَِّؽ٤

٢ََّ٘ ََٝٗب ٍٍ ٣َب ُث ْؼِي َٓ َٕ ك٢ِ  ًَب َٝ  ُٚ َ٘ َكٟ ٌُٗٞػ اْث

 َٖ ٌَبكِِو٣ ُْ َغ ا َّٓ  ٌُٖ َٝالَ رَ َ٘ب  َؼ َّٓ ًَت    " اْه

 ..... أًَٔ : ٛبربٕ ا٣٥زبٕ ٖٓ ٍٞهح -ا

 ) .ٝرزؾلصبٕ ػٖ هٖخ ...... ٓغ هٞٓٚ

 (اإلعبثخ( *) ٍٞهح ٛٞك * ٤ٍلٗب ٗٞػ

ا٤ُٔٚو ك٢ ) اهًجٞا ( ثؼٞك ػ٠ِ ......،  -ة

 كبئلرٚ ....... (ٓوٍبٛب –واٛب ث٤ٖ ) ٓغ

أُئ٤ٖ٘ٓ( *رٚبك ٣ٞٙؼ )* ...........

 (أُؼ٠٘

ك٢ ا٣٥خ األ٠ُٝ أٍِٞة ر٤ًٞل، أكارٚ  -ط

........ ٝك٢ ا٣٥خ اُضب٤ٗخ رؼج٤و ٣ٞٙؼ 

( *ٓلٟ اُؾ٘بٕ ٝاُؾت )* .............ٓلٟ ّٕ ا

 (٣بُث٠٘
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ٝٓٚبك  ( اهًجٞا –ٛبد ٓواكف ) ٓوٍبٛب  -ك

  ( ٓو٠ٍ –عٔغ ) ٓٞط ٝ ( ؿلٞه –) ٓؼِيٍ 

ٖٓ ا٥ٓو ك٢ ا٣٥خ األ٠ُٝ؟ ٝا٠ُ ٖٓ  -ٛـ 

٣ٞعٚ أٓوٙ؟ ا٥ٓو*٤ٍلٗب ٗٞػ * ُِٔئ٤ٖ٘ٓ 

 ٖٓ هٞٓٚ

ب ػبٛلخ األثٞح.  -ٝ ًٔ ال ٠َ٘٣ اإلَٗبٕ كائ

هؿجخ  -ط .ٝٙؼ ٖٓ فالٍ كٜٔي ُِ٘ٔ

٤ٍلٗب ٗٞػ هًٞة اث٘ٚ اَُل٤٘خ ٝفٞكٚ ػ٤ِٚ 

 ٖٓ اُـوم

 فالٍ ًو٣ٔخ2- 

ٚ ّٔبئَ رؼ٤ِٚ ًبٕ ٝاُؼِْ إ ُْ رٌز٘ل

 ٓط٤خ اإلفلـــــبم

ال رؾَجٖ اُؼِْ ٣٘لغ ٝؽلٙ ٓب ُْ ٣زٞط هثٚ 

 ثقـــــــالم

ٛبد ٓواكف )هثٚ( ٝٓٚبك )اإلفلبم(  -أ

ٝعٔغ )ٓط٤خ( ك٢ عَٔ ؟ ٕبؽجٚ ، اُ٘غبػ 

 . ، ٓطب٣ب

 ُٔبما هثٜ اُْبػو ث٤ٖ اُؼِْ ٝاألفالم ؟ -ة

ألٕ اُؼِْ ٍالػ مٝ ؽل٣ٖ كبٓب إٔ رؾوٍٚ 

ك٤ؼٔو ٝآب إٍٔ ٣٘ؾوف ثٚ ٕبؽجٚ األفالم 

 . ك٤لٓو ٣ٌٕٝٞ ثبألٓو اُضب٢ٗ ٤ٍِٝخ ُِلَْ

ال ه٤ٔخ ُِؼِْ أٝ أُبٍ ثلٕٝ  : ػَِ -عـ 

 . أفالم

ألٕ أُبٍ ك٢ ٣ل اُغبَٛ ٣ز٘بهٔ ، ٝأُبٍ 

ٝاُؼِْ ثلٕٝ أفالم ٣وٞكإ ٕبؽجٜٔب ا٠ُ 

 . اُٜالى ، كبألفالم ؽٔب٣خ ُٜٔب

ال  –ال رؾَجٖ  )أ٣ٜٔب أعَٔ ُٝٔبما  -ك

 رؾَت ( ؟

ال رؾَجٖ ألٗٚ أٍِٞة ٓئًل ثـ ) إُ٘ٞ ( 

٤ُلٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُؼِْ ٝاهرجبٛٚ ثبألفالم 

 . ٣ٝلٍ ػ٠ِ صوخ اٌُبرت ك٤ٔب ٣وٍٞ

اًزت ٓٔب رؾلع ٓب ٣لٍ ػ٠ِ ) ؽظٞظ  –ٛـ 

 اُ٘بً ٓقزِلخ( ؟

 كبُــــــ٘بً ٛنا ؽظٚ ٓـــــــــــــبٍ  

 ٝ ما ػِْ ٝماى ٌٓبهّ األفالم

  

ٍُ ًـو٣ٔـًخ ٛـَوَة ا٢ٗ ُُزطـوُث٘ ٢ اُِقـال

 اُــو٣ت ِ ثؤٝثـٍَخ ٝرـالهـ٢

َّ٘لٟ ثـ٤ٖ  ي٢ٗ مًـوٟ أُوٝءح ٝاُ ُٜ ٝرَ

 اُْـَٔبئَ ٛـِيح أُْـزبم

كـبما هىهـَذ ف٤ِـوـخ ً ٓؾـٔـٞكًح كـوـل 

ُٓوَْ األهىام  إـطلـبى 

ٛبد عٔغ اُـو٣ت ، ٝٓؼ٠٘ رطوث٢٘ ،  -أ

  .ٝٓلوك أُْبئَ ك٢ عَٔ

ٓطب٣ب ـ أٓط٤خ ـ أٓبٛ  "ٓط٤خ" عٔؼٜب :) -ة

" اإلفلبم" ٓٚبكٛب: ) اُلَْ ـ  -ٕ(. 

   (اُزٞك٤ن ـ اُزؼب٢ُ

اّوػ اُج٤ز٤ٖ ّوؽبً أكث٤بً ٓٞٙؾبً ٓب  -ط

 اُن١ ٣طوة اُْبػو ٣ٜٝيٙ؟ 

ٓب اُغٔبٍ ك٢ هٍٞ اُْبػو ) ا٢ٗ  -ك

ُٓوَْ األهىام  ُزطوث٢٘ ، كـوـل إـطلـبى 

 ( ؟ 

 ك٢ األث٤بد رٚبك ، ٝٙؾٚ ٝث٤ٖ اُـوٗ- ٛـ

ٚ٘ٓ .  

أُْبٍ  –اإلعبثخ()أ( اُـوثبء* ُرَؼل٠ٗ )

ط(اُٖلبد اٌُو٣ٔخ )اُ٘غبػ  -)ة( ٓطب٣ب 

رجؼش ك٠ ٗلٌ اُْبػوٍؼبكح ًج٤وح رْجٚ 

 ٍؼبكح اُؼبئل

ا٠ُ ٝٛ٘ٚ ٖٓ اُـوثخ ًٔب٣زؤصوثٖلز٠ 

أُوٝءح ٝاٌُوّ ٣ٝلوػ ثٜٔبًلوؽخ أُْزبم 

 ا٠ُ ٝٛ٘ٚ 

ّٕ ٝاُالّ  ا٠ٗك() ُزطوث٠٘ :أٍِٞة ٓئًلثب

رؼج٤و ع٤َٔ ٣لٍ ػ٠ِ …: *كولإطلبى 

ؽت هللا ُٖٔ ٣وىهٚ اُٖلخ أُؾٔٞكح 

 (ٝر٤ًٞل ثـــ)هل

 ٛ( ث٤ٖ اُـو٣ت راله٠ رٚبك ٣ٞٙؼ أُؼ٠٘)

 

ٝاُــٔـبٍ إ ُْ رــلفـــوٙ ٓؾـٖـ٘ب ثبُؼــــِـْ 

 ًــبٕ ٗـٜــب٣خ اإلٓالم

ٝاُـؼــِْ إ ُْ رٌـزـ٘لٚ ّــــٔـبئـَ 

 لـبمرـؼـــ٤ِـٚ ًبٕ ٓـطـ٤ــخ اإلفـ

ٛبد ٓؼ٠٘)رٌـزـ٘لٚ( -أ()

ة( اّوػ اُج٤ز٤ٖ ) . (ٝٓٚبك)اإلفـلـبم

عـ( ٓب اُغٔبٍ ك٢ هٍٞ ) . ّوؽبً أكث٤بً 

 اُْبػو " ٓؾٖ٘بً ثبُؼِْ " ؟ 

ك ( ك٢ األث٤بد رٚبك ، ٝٙؾٚ ٝث٤ٖ  )

 اُـوٗ ٓ٘ٚ 

أ( رؾ٤ٜ ثٚ اُ٘غبػ )ة(ٕٝبؽت  (اإلعبثخ)

أُبٍ إ ُْ ٣لفوٙ ثؼِْ ٕبُؼ اٗز٠ٜ ثٚ 

اُلوواُْل٣ل ٝإ ُْ ٣زؾٖٖ  األٓوا٠ُ

 ٕبؽت اُؼِْ 

ثبُُقِن اٌُو٣ْ ًبٕ ٛنااُؼِْ ٍججب ك٠ 

 كِْٚ

ط(ٓؾٖ٘ب ثبُؼِْ : رْج٤ٚ ُِؼِْ ثبُؾٖٖ 

اُنٟ ٣ؾ٠ٔ أُبٍ ك( أُبٍ اإلٓالم رٚبك 

 ٣ٞٙؼ أُؼ٠٘
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 َٕ ِٚ ًب ٌَ رُْؼ٤ِ بئـِ َٔ ّ ُٚ ـَزـْل ٌْ ْْ رَ ُْ إ ُ َٝاُِؼِ

َخ اإلْفـَلبمِ  ٤َـّ  ٓطِّ

 َّٖ ـجَـ ََ ْْ  الَ رَؾ ـــب َُـــ َٓ َْٝؽَلٙ  لُغ  ْ٘ ٣ َْ ِْ اُِؼ

ُٙ ثَِقالمِ  ِّ  ٣ُـَزّْٞط َهةُّ

ا٤ُٔٚو ك٢ هُٞٚ ) رؼ٤ِٚ ( ٣ؼٞك ػ٠ِ  -1

ّٔبئَ( ) -2 [ األفالم –اُؼِْ  –....] أُبٍ 

 [ اّزٔبٍ –ِّٔبٍ  –عٔغ .... ] ِّٔخ 

ًبٕ ٓط٤خ اإلفلبم(ػالهزٜب ثٔب هجِٚ .... ) -3

رٌز٘لٚ(  ) -4 [ رؼ٤َِ –ٗز٤غخ  –] رل٤َٖ 

 [رلٜٔٚ –رٖٞٗٚ  –رؼ٢٘....] روكغ هلهٙ 

ً٘ب كٝه ة( اُؼِ ْ ٍالػ مٝ ؽل٣ٖ. اّوػ ٓج٤

 األفالم ك٢ رٞع٤ٚ اُؼِْ ُق٤و اُجْو٣خ؟

ط( ػْ ٠ٜ٘٣ اُْبػو ك٢ ث٤زٚ األف٤و؟ ٝٓب 

اُْوٛ اُن١ ٝٙؼٚ ُ٘لغ اُؼِْ؟ ك( ) ٣ُزٞط 

 هثٚ ثقالم( ٓب اُغٔبٍ ك٢ ٛنا اُزؼج٤و؟

ّٖ اُؼ ال رؾَت  -ِْ ٣٘لغ ٝؽلٙ ٛـ( ال رؾَج

 أ٣ٜٔب أعَٔ ُٝٔبما .اُؼِْ ٣٘لغ ٝؽلٙ 

 -ٗٗز٤غخ  -ٍّٖٔبٍ -2اُؼِْ  -ٔاإلعبثخ( )

رٖٞٗٚ ة( هل٣َُزقلّ ك٠ ٗلغ اُجْو٣خ 

ٍٝؼبكرٜب ٝهل ٣َزقلّ ك٠ 

 ٛالًٜبٝاألفالم رٔ٘غ مُي

ط(اُؼِْ ال٣٘لغ ٝؽلٙ ٝاّزوٛ اهرجبٛٚ 

ثبألفالم اٌُو٣ٔخ ك(ر٣ٖٞوُألفالم اٌُو٣ٔخ 

 ُزبط اُنٟ ٣ُي٣ّٖ هأٍٚ ٕبؽجٚثب

 هٍبُخ ا٠ُ اث3٢٘- 

 ً: ٓب أٍِؾخ اإلَٗبٕ ك٢ ٓؼوًخ اُؾ٤بح ؟

  .ط: اُؼوَ : ٣ٖٞؽ ثٚ أٛلاكٚ ك٢ اُؾ٤بح 

 .اُؾو٣خ : رَبػلٙ ػ٠ِ افز٤به ٛو٣وٚ 

ً: ٓب ؽبٍ اإلَٗبٕ اما ػطَ ػوِٚ ٝ ر٘بىٍ 

 ػٖ ؽو٣زٚ ؟ 

ط: ٣ٖجؼ ًو٣ْخ رزوبمكٜب ػٞإق اُؾ٤بح 

 لفٝه٣بػ اُٖ

 ً: ٓب أٌٍ افز٤به اُؼَٔ ؟ 

ه٤ٔخ اُؼَٔ  –اُولهاد  –ط: ا٤ٍُٔٞ 

 .ُِٔغزٔغ 

ً: ثْ ٣ز٤ٔي اُؼٖو اُن١ ٗؼ٤ِ ك٤ٚ 

 ثبَُ٘جخ ُِؼَٔ ؟ 

 .ط: ٣ز٤ٔي ثـ اُؼِْ ٝاُضوبكخ ٝاُزقٖٔ 

 ً: ٓب أُوٖٞك ثبُزقٖٔ ؟ 

ط: اإلٗلواك ٝاُز٤ٔي اُوبئْ ػ٠ِ صوبكخ 

  . ٕؾ٤ؾخ

  ً: ٓب ٍو اَُؼبكح ك٢ اُؼَٔ ؟

ط: إٔ روّٞ ثبُؼَٔ اُن١ رؾت ػ٠ِ اُٞعٚ 

  .األًَٔ ٝثبُغٜل اُالىّ ُٚ 

 ً: ْٓ ؽنه اٌُبرت اث٘ٚ ؟ 

ط: إٔ ٣ظٖ إٔ اَُؼبكح رؤر٢ ثبٌََُ أٝ 

  . ثبُؼَٔ اََُٜ اُوٝر٢٘٤

 ً: ْٓ رزٌٕٞ األفالم ؟ 

ٍٙ ٝٓؼْٜ ػو٤لح  ط: ٖٓ هٞاػل ٝأٝآو ٝٗٞا

 ٝا٣ٔبٕ ٤ٗٝخ ٝٓٞهق 

 ؟ ً: ثْ أٓو اٌُبرت اث٘ٚ 

ط:إٔ ٣ؾبٍت ٗلَٚ ٝإٔ ٣ؼ٤ل اُ٘ظو ا٠ُ 

أػٔبُٚ ٝأهٞاُٚ ٝٓٞاهلٚ ٤ُ٘ولٛب ٗولاً 

 ٓٞٙٞػ٤بً كٕٝ رجو٣و أٝ ريٓذ 

 ً: ٓب ٤ْٕٔ األفالم اُلبِٙخ ؟ 

ط: إٔ ٣طبثن اُوٍٞ ٓغ اُلؼَ ٣ٝزؼبٕٝ 

اُؾن ٓغ اُٞاعت ٝرزلن ؽو٣خ اُلوك ٓغ 

 ؽو٣خ ا٥فو٣ٖ 

  -: ٓٞاٖٛ اُغٔبٍ

 :أػٔبُي ٝأهٞاُيؽبٍت ٗلَي ٝاٗظو ك٢ 

  .أٍِٞثب أٓو ؿوٙٚ اُٖ٘ؼ ٝاإلهّبك

ر٣ٖٞو ع٤َٔ ٕٞه ك٤ٚ اُ٘لٌ ٓزٜٔب 

 .٣ُؾبٍت ػ٠ِ أػٔبُٚ

ر٣ٖٞو ع٤َٔ ُِؼَٔ ٝاُوٍٞ ثبُٔوآح اُز٢ 

 .٣٘ظو ك٤ٜب اإلَٗبٕ ٤ُوٟ ؽو٤وزٚ 

 

ؽناه إٔ رظٖ إٔ اَُؼبكح رطوم ثبة 

 أٍِٞة رؾن٣و  :اٌَُالٕ

ة ر٣ٖٞو ع٤َٔ َُِؼبكح ث٤ٚق ال ٣لم ثب

 ٌَُِالٕ 

 رؤر٢ ػٖ ٛو٣ن األػٔبٍ اَُِٜخ 

ر٣ٖٞو ع٤َٔ َُِؼبكح ثبَٗبٕ ٝاألػٔبٍ 

 اَُِٜخ ٛو٣ن ال ٤َ٣و ك٤ٚ ٛنا اإلَٗبٕ 

ر٘جغ ٖٓ األػٔبٍ اُوٝر٤٘٤خ: ر٣ٖٞو ع٤َٔ 

ُألػٔبٍ اُوٝر٤٘٤خ ث٘جغ ٓبء ال رقوط ٓ٘ٚ 

  .اَُؼبكح

رٌواه اُؼطق ٣ٞؽ٢  :....أٝ رؤر٢ .... أٝ ر٘جغ

ٌ ُٜب اال ٛو٣ن ٝاؽل ٝٛٞ ثؤٕ اَُؼبكح ٤ُ

 اُؼَٔ ثغل

كِٔبما رزق٠ِ ػٖ ٛن٣ٖ اَُالؽ٤ٖ 

أٍِٞة اٍزلٜبّ ؿوٙٚ  :!أُب٤٤ٖٙ؟

 .اُزؼغت ٝاالٍزٌ٘به 

ر٣ٖٞو ع٤َٔ ُِؾو٣خ ٝاُؼوَ ثَالؽ٤ٖ 

 .ه٤٣ٖٞ

ٕٝق اَُالؽ٤ٖ ثبُٔب٤٤ٖٙ ٣لٍ ػ٠ِ هٞح 

  .اُؼوَ ٝاُؾو٣خ

ُٔبما رؼطَ ػوِي ٝرز٘بىٍ ػٖ ؽو٣زي؟: 

  .وٙٚ اُزؼغت ٝاُ٘ل٢أٍِٞة اٍزلٜبّ ؿ

ر٣ٖٞو ع٤َٔ ُِؾو٣خ ث٢ْء ٓبك١ هف٤ٔ 

.أحمد أ

 عثمان



 

11 
 

   01014456892    مــانـــــمد عــــــثـــــــــــ...............................................أ.أحغة العربية ــــللدرس األول ـــــــالم

  المراجعة النهائية....................................... الثالث اإلعداديالصف 

 .٣ز٘بىٍ ػ٘ٚ اإلَٗبٕ ثَُٜٞخ

  .ر٣ٖٞو ع٤َٔ ُِؼوَ ثآُخ ٣ؼطِٜب اإلَٗبٕ

ه٣ْخ رزوبمكٜبػٞإق اُؾ٤بح ٝه٣بػ 

اُٖلف:رؼج٤و ٣ٞؽ٢ ثَِت اهاكحاإلَٗبٕ 

 ٝهِخ ؽ٤ِزٚ ثلٕٝ ػوِٚ ٝؽو٣زٚ 

رزوى ٗلَي ه٣ْخ رزوبمكٜب ػٞإق اُؾ٤بح 

ػ اُٖلف؟: أٍِٞة اٍزلٜبّ ؿوٙٚ ٝه٣ب

 اُزؼغت 

 اٍزؼٖ ثبهلل 4- 

هبٍ: ً٘ذ  -ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ  -ػٖ اثٖ ػجبً 

فِق هٍٍٞ هللا ٢ِٕ هللا ٝػ٤ِٚ ٍِْٝ 

ب كوبٍ: ٣ب ؿالّ ا٢ٗ أػِٔي ًِٔبد،  ًٓ ٞ٣

اؽلع هللا ٣ؾلظي، اؽلع هللا رغلٙ رغبٛي، 

اما ٍؤُذ كبٍؤٍ هللا، ٝاما اٍزؼ٘ذ 

إٔ األٓخ ُٞ اعزٔؼذ  كبٍزؼٖ ثبهلل، ٝاػِْ

ػ٠ِ إٔ ٣٘لؼٞى ث٠ْء ُْ ٣٘لؼٞى اال 

ث٠ْء هل ًزجٚ هللا ُي، ُٝٞ اعزٔؼذ ػ٠ِ 

إٔ ٣ٚوٝى ث٠ْء ُْ ٣ٚوٝى اال ث٠ْء هل 

ًزجٚ هللا ػ٤ِي، هكؼذ األهالّ، ٝعلذ 

 .اُٖؾق

٣ؾلع ٛبد ٓواكف  -اُٖؾق  -أ رغبٛي  

أٓبٓي  .األ٠ُٝ ٝٓلوك اُضب٤ٗخ ٝٓٚبك اُضبُضخ

 ٤ٚ٣غ -ٕؾ٤لخ  - ٝٓؼي أ٣٘ٔب ً٘ذ

ة ٣ب ؿالّ اُ٘لاء ٛ٘ب ُِزؼظ٤ْ ٕٞاة أّ فطؤ 

 ُِز٘ج٤ٚ (اُٖٞاة)فطؤ  :اإلعبثخ  .؟

عـ ٓب اُغٔبٍ ك٢ هُٞٚ: ُْ ٣٘لؼٞى اال 

أٍِٞة ٓئًل  ث٢ْء هل ًزجٚ هللا ُي؟

ثبُ٘ل٢ ٝاالٍزض٘بء ٤َُزوو أُؼ٠٘ ك٢ 

 .اُ٘لٌ

 ك ٓب اُن١ ٣وّلٗب ا٤ُٚ اُؾل٣ش اُْو٣ق؟ 

ٝاُزوث٤خ ُِٖـبه ألْٜٗ  أ٤ٔٛخ اُزؼ٤ِْ -1

هػب٣خ األٛلبٍ  -2 .هعبٍ أَُزوجَ 

 ٝاُؼطق ػ٤ِْٜ

روٟٞ هللا ٖٓله اُق٤و ٝهللا ٝؽلٙ  -3

أَُئٍٞ ٝأَُزؼبٕ، ٍٝئاُ٘ب هلل ّوف 

 .ُ٘ب أٓب اُ٘بً كال ٣ولهٕٝ ػ٠ِ ٢ّء

ال هاك ُوٚبء هللا ٝهللا ٝؽلٙ ٛٞ اُوبكه  -4

 ػ٠ِ اُ٘لغ ٝاُٚوه

ٔب هبٍ "ً٘ذ ػٖ اثٖ ػجبً ه٢ٙ هللا ػٜ٘

فِق اُ٘ج٢ ٣ٞٓب كوبٍ ٣ب ؿالّ ا٢ٗ أػِٔي 

ًِٔبد اؽلع هللا ٣ؾلظي اؽلع هللا رغلٙ 

رغبٛي اما ٍؤُذ كبٍؤٍ هللا ٝ اما اٍزؼ٘ذ 

كبٍزؼٖ ثبهلل ٝ أػِْ إٔ األٓخ ُٞ اعزٔؼذ 

ػ٠ِ إٔ ٣٘لؼٞى ثْئ ُْ ٣٘لؼٞى اال ثْئ 

أًَٔ اُؾل٣ش ا٠ُ  -......أهل ًزجٚ هللا ُي 

 آفوٙ ؟

اؽلع هللا ــ  –ٓواكف )ؿالّ ٛبد  -ة

–ٍؤُذ  –رغلٙ رغبٛي  –٣ؾلظي 

 –اٍزؼ٘ذ( عٔغ )ؿالّ( ٝ ٓٚبك )اؽلع 

 (٣٘لؼٞى

  ...........ٖٓ أُوبة اثٖ ػجبً .........ٝ -عـ

 أ٣ٖ رِو٠ اثٖ ػجبً ٛنا اُلهً؟  -ك

٤ًق رؾلع هللا؟ ٝ ٓب اُ٘ز٤غخ أُزورجخ  -ٛـ

ٓبما رؼِٔذ ٖٓ ٛنا  -ػ٠ِ مُي ؟ ٝ

 اُؾل٣ش؟

ػَِ. ِٛت أَُبػلح ٖٓ هللا ٝ ٤ٌُ ٖٓ  -ى

"٣ب ؿالّ" أٍِٞة ............  -اُ٘بً؟ ػ

 ........... ؿوٙٚ

"ا٢ٗ أػِٔي" اُغِٔخ ٓئًلح ػٖ ٛو٣ن  -ٛ

 -ى ............... ًِٔبد " ٌٗوح ُـ -.......... ٟ

 ٛبد ٖٓ اُؾل٣ش أٍِٞثب ٝ ؽلك ؿوٙٚ؟

رؼ٤َِ  –ػالهخ ٣ؾلظي ثٔب هجِٜب )ر٤ًٞل  -ٍ

  (ٗز٤غخ – رل٤َٖ –

اإلعبثخ( أ( ُٝٞاعزٔؼذ ػ٠ِ إٔ ٣ٚوٝى )

ثْئ ُْ ٣ٚوٝى اال ثْئ هلًزجٚ هللا 

ة( )ػ٤ِي هكؼذ األهالّ ٝعلذ اُٖؾق 

 ارن هللا -ٕج٠

ِٛجذ  -ِٛجذ أُؼٞٗخ -ٓؼي -٣وػبى

أَُبػلح * عٔغ ؿالّ :ؿِٔبٕ ٓٚبك 

 ٣ٚوٝى× اكَن *٣٘لؼٞى×اؽلع

ك(ٝٛٞهاًت )ط(ؽْجواألٓخ رُوعٔبٕ اُووإٓ )

ٛ(اُزيّ )ٝهاءاُوٍٍٞ )ٓ( ػ٠ِ كاثزٚ 

ثطبػخ هللا ك٠ االٓزضبٍ ألٝآوٙ ٝاعز٘بة 

٣ؾلظ٘ب ٖٓ ًَ ٖٓ ٍٞء ٣ٌٕٝٞ  -ٗٞا٤ٛٚ

ٓؼ٘ب كائٔب )ٝ(*اُزؼ٤ِْ ك٠ اُٖـوًبُ٘وِ 

ػ٠ِ اُؾغو*ٝعٞة ؽلع اإلَٗبٕ ُؾوٞم 

 هللا*ٝعٞة االٍزؼبٗخ

ثبهلل ك٠ ًَ أٓٞهٗب*االٍزٔبع ُٖ٘بئؼ اٌُجبه 

غ ٝاُٚبهٛٞ هللا*الهاك ُوٚبء هللا )ى( *اُ٘بك

 ألٕ هللا ٛٞ أُؼ٤ٖ ك٠ األىٓبد

(  -ػ(أٍِٞة ٗلاء) ّٕ ُِز٘ج٤ٚ )ٛ(ر٤ًٞلثــ)ا

ى( ))ٟ( ٌٗوح ُِزؼظ٤ْ ٝعٔؼٜب ٌُِضوح 

 اؽلع )أٓو( ُِٖ٘ؼ ٝاإلهّبك

 

 ٝاك١ اٌُ٘بٗخ5- 

كػذ ٖٓو كِج٤٘ب ًــــــــــوآب ٖٝٓو ُ٘ب كال 

 ٗلع اُيٓبٓــــــب

ها٣زٜب ، ه٤ــــــبٓب أٓبٌْٓ اُؼال ،  ه٤بٓبً رؾذ
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 كبٓٚٞا أٓبٓــــــــب

ٛ٘بى أُغل ٣لػًْٞ كٜجٞا ٤ٌُٝ ٣وٝػٌْ 

 ك٢ أُغل فطت

 افزو اإلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ -1

: 

 –أُٞد –ٓؼ٢٘:اُؾٔبّ .....)ٛبئو ٣ط٤و *

 –أفطبة  –عٔغ:فطت.....)فطٞة * (ث٘بء

 –ػ٤َو –فطجبء( *ٓٚبك:ٕؼت....)ٍَٜ

 (ٛٔبًال

ٓب اُغٔبٍ  -3 . اّوػ األث٤بد اَُبثوخ -2

 4ٗلع اُيٓبٓب " ؟  " "ك٢ : " كػذ ٖٓو 

 ُؼٔوى أُغل ..ٓب ٗٞع األٍِٞة ؟

 (2ٍَٜ  -فطٞة –أُٞد  -ٔاإلعبثخ( )

ر٘بك١ ٖٓو أث٘بئٜب ُِؼَٔ ٖٓ أعِٜب كؤرٞا 

ك٢ ػظٔخ ٝهٞح كٖٔو أَٛ ٌَُ ٓغل 

ٝػظٔخ كبُْجبة هبكرٜب ُٖٝ ٣زوًٞٛب ٤ُل 

جش ثٜب. ٝهلأرٞا ٝاهل٤ٖ ٓؾ٤٤ٖ ُوا٣زٜب رؼ

ك٢ هٞح ٝارقنٝا ٛو٣ن اُوكؼخ ٝاُزولّ 

ٍج٤ال ُْٜ ُٝجالكْٛ ٍٝؼٞا ك٤ٚ. كبُٔغل 

ث٤ٖ أ٣ل٣ٌْ ك٤ٜب ا٤ُٚ اٍؼٞا ٝال رقْٞا 

٤ًّئب ك٢ ٍج٤ِٚ ٜٓٔب ػظْ ٛنا األٓو 

ر٣ٖٞو  (ّٖٝن ػ٤ٌِْ ال رَزَِٔٞا ُٚ 

٣ج٤ٖ إٔ ٖٓو ر٘بكٟ أث٘بئٜب ٝرلػْٞٛ ُِؼَٔ 

٣ٖٞؤَُزوجَ ٖٓوثيٓبّ ث٤لأث٘بئٜب *ر

 هَْ ٣لٍ ػ٠ِ ػظٔخ أُغل ٝأ٤ٔٛزٚ(4

 

ك٤ب ٝاكٟ اٌُ٘بٗخ ُٖ ريٝال ٝك٤ي ا٤َُ٘ ٣غوٟ 

 ٍَِج٤ال 

٣طٞف ثٔبئٚ ػوٙب ٝٛٞال ٣ٝجَٜ ك٤ٚٚ 

 ػبٓب كؼبٓب

 

رق٤و اإلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ : أُواك ثوُٞٚ :"  -1

أهٗ  -ٝاك١ اٌُ٘بٗخ ": ] عؼجخ اَُٜبّ 

  [ أهٗ ٖٓو-ٖٓو أث٘بء  -اُجطٞالد 

٣طٞف ثٔبئٚ ػوٙب ٝٛٞال " رؼج٤و ٣لٍ  -2

 -اُيٛٞ ٝاُـوٝه -ػ٠ِ : ) اُلقو ٝاُق٤الء 

 [اٗجَبٛ أهٗ ٖٓو -ػظٔخ اُزؤص٤و

ٓؼ٠٘ " ٍَِج٤ال ": ] َٓوػب ك٢  -3

 -أُبء اُؼنة  -ػ٤ٖ ك٢ اُغ٘خ  -فطبٙ 

  [ ٍَِال ٓزؾوها

ٖٓو ثبه٤خ  ] : اُؼ٘ٞإ أُ٘بٍت ُألث٤بد -ة

أهٗ  -ٜٗو ا٤َُ٘ ٝأصوٙ اُؼظ٤ْ  -ٓبٕ ػجو األى

 [ ٖٓو اُٞاٍؼخ

 -ٖٓ هبئَ اُ٘ٔ ؟ ٝٓبما رؼوف ػ٘ٚ؟ ك -عـ 

أًَٔ : "٣ب ٝاك١ اٌُ٘بٗخ " أٍِٞة 

 ...........................ؿوٙٚ

اٍزقلاّ اُلؼَ أُٚبهع ك٢ األث٤بد . :

 ...................... ٣ل٤ل

٣جَٜ ف٤وٙ  -٣جَٜ ك٤ٚٚ ػبٓب كؼبٓب  -ٛـ 

ًَ إٓ " أٟ اُزؼج٤و٣ٖ أكم ك٢ اُزؼج٤و  ك٢

 ػٖ أُؼ٠٘ ُٝٔبما ؟

-3ػظٔخ اُزؤص٤و -2أهٗ ٖٓو  -ٔاإلعبثخ( )

أُبءاُؼنة ة(ٜٗوا٤َُ٘ ٝأصوٙ 

ّبػوٖٓوٟ ٓؼبٕوٖٓ  -ط(ٓؾٔلاُٜواٟٝ

هّٝاكأكة األٛلبٍ ػبٕو ّٞه٠ ٝؽبكع 

ك( أٍِٞة ٗلاء ؿوٙٚ )ّ 9ٖ9ٔرُٞكىؼبّ 

اُزؼظ٤ْ *اُزغلك ٝاالٍزٔواه 

 هاُٖٞهحٝاٍزؾٚب

ٛ(اُزؼج٤واألٍٝ:رٞؽ٠ ثبٍزٔواهاُل٤ٚبٕ )

 ٝاٗزْبهٓبءا٤َُ٘ ك٠ ًَ أهٗ ٖٓو

 

ثَبٛي ٍ٘لً ٝصواى رجو ٝعٞى ْٓوم ، 

 ّٝناى ػطــــــــو

ٜٝٗوى ًٞصو ، ٝث٘ٞى ؿـــو أثٞا ك٢ هللا 

 ٝاُٖٞٛ اٗوَبٓـــب

ٓب ٓواكف " ٍ٘لً " ٝعٔغ " صواى "  -1

 ٝٓٚبك " اٗوَبّ " ؟

 -3ثو٤ٖ ثؤٍِٞثي ؟ اّوػ اُج٤ز٤ٖ اَُب -2

ٓب أصو ا٤َُ٘ ك٢ اُٞاك١ ًٔب كٜٔذ ٖٓ 

 األث٤بد ؟

ٓب اُغٔبٍ ك٢ هٍٞ اُْبػو " ثَبٛي  -4

امًو ٓٞهؼبً رؤصو ك٤ٚ اُْبػو  -5ٍ٘لً " ؟ 

 ثبُووإٓ اٌُو٣ْ

ٍ٘لً: ؽو٣و*عٔغ صوٟ: أْصواء  -ٔاإلعبثخ( )

(أهٗ ٖٓورٌَٞٛب ٕٓٚبك:اٗوَبّ:ارؾبك )

٤َٔ اُقٚوح ٝرواثٜب ًبُنٛت ٝعٞٛبع

 مٝهائؾخ

ػطوح ٜٝٗوٛب ٣ؾَٔ اُق٤واُؼظ٤ْ 

( ٖٝأث٘بإٛبإٔجؾٞا ٣لا ٝاؽلح أٓبّ األػلاء )

ر٣ٖٞوألهٗ ٖٓواُقٚواءثبَُ٘لً 

 ٓٔب٣لُؼ٠ِ

 (ثَبٛي ٍ٘لً) (ٜٗوى ًٞصو)(5)عٔبُٜب 

 حب الوطن6- 

ثالكٟ ٛٞاٛب ك٠ َُب٠ٗ ٝك٠ ك٠ٓ 

 ٣ٔغلٛبهِج٠ ٣ٝلػٞ ُٜب ك٠ٔ

ثـــــــــــــالكٙ ٝالك٠ ٝالف٤و ك٤ٖٔ ال٣ؾت 

 ؽ٤ِق اُؾت إ ُْ ٣ز٤ّْ

 ٌُٖ ُِ ك٤غؾُل ثلِٜٚــــــب ٣ ٖٝٓ ٗئٝٙ كاُه

 ؽ٤ٞاٗب كٞهٚ ًَ أػغـــــْ

.أحمد أ

 عثمان
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ٓواكف ٣ٔغلٛب  -ٔأ( رق٤واُٖٞاة: )

ٓٚبك ٣غؾل  -2 (٣ؼظٜٔب -٣وكؼٜب -)٣ٔ٘ؾٜب

-عٔغ كاه)كٝهاد-٣ٖوك٘(-٣ؼزوٗ -)٣٘ل٠

 (ك٣به-أكٝاه

ٙؼ ط(ٝ)ة(٤ًق ٣ٌٕٞ اُؾت ُِٖٞٛ؟ )

٣ٌٖ –اُغٔبٍ ك٠: )ٛٞاٛب ك٠ َُب٠ٗ 

 (ؽ٤ٞاٗب كٞهٚ ًَ أػغْ

ثالكٟ اإلٙبكخ ا٠ُ ٣بء  -ٔك(أًَٔ ٓب٠ِ٣: )

اُؾت  –ال٣ؾت -2 ................ :أُزٌِْ رل٤ل

 .................. : ث٤ٜ٘ٔب ......... ٣ل٤ل

ّٕ اُط٤و ؟ أٍِٞة : ...............  -3 أُْ روأ

 : ًِٔخ كاه ٣ل٤ل ر٤ٌ٘و -4 ............ؿوٙٚ 

..................... 

 :اُؼالهخ ث٤ٖ ّطوٟ اُج٤ذ اُضبُش -5

.................. 

 )اإلعبثخ(

ك٣به )ة(ثبُؼَٔ  –٣٘ل٠  -أ( ٣ؼظٜٔب(

ٝاُزلب٠ٗ ك٠ فلٓزٚ ٝأُْبهًخ ك٠ 

ث٘بءٜٗٚٚ)ط(رؼج٤و٣لٍ ػ٠ِ ّلح 

 اُؾت*ر٣ٖٞؤُٖ

-ٔك()٣ٌ٘وكَٚ ثالكٙ ثبُؾ٤ٞإ 

رٚبك ٣ٞٙؼ أُؼ٠٘ -ٕاػزياىاُْبػوثجالكٙ 

ُِؼّٔٞ  -ٗاٍزلٜبّ ؿوٙٚ اُزوو٣و -ٖ

 ٗز٤غخ-٘ٝأٍُْٞ 

ٖٝٓ ٣ظِْ األٝٛبٕ أٝ ٣ٌ٘ ؽوٜب رغئٚ 

 كٕ٘ٞ اُؾبكصبد ثؤظِْ

ٝٓب٣وكغ األٝٛبٕ اال هعبُٜـــــــب َٝٛ ٣زوه٠ 

ِْ َُ  اُ٘بً اال ث

ٖٝٓ ٣زوِت ك٠ اُ٘ؼ٤ْ ّــــو٠ ثٚ اما ًبٕ 

ّ٘ؼْ ُٓ  ٖٓ آفـــبٙ ؿ٤و

أُواك ٖٓ ٣زوِت  -ٔٞة : أ(أًَٔ ثبُٔطِ)

 -ٖٓٚبك ٣زوه٠........  -2 ...... ك٠ اُ٘ؼ٤ْ

ِّْ -4ٓلوك األٝٛبٕ  ٍُ  ......... عٔغ : 

ة(اّوػ األث٤بد صْ اَٗجٜبا٠ُ هبئِٜب )

أٍِٞث٤ٖ ٓقزِل٤ٖ  -ٔط(ٛبد ٖٓ األث٤بد :)

 رٚبكا  - 2ٝث٤ٖ ؿوٜٙٔب 

ك( ٓبُغٔبٍ ك٠: رغئٚ كٕ٘ٞ اُؾبكصبد؟ )

٣ؼ٤ِ ك٠ اُ٘ؼ٤ْ أٟ ى(٣زوِت ك٠ اُ٘ؼ٤ْ )

 اُزؼج٤و٣ٖ أعَٔ ؟ ُٝٔبما؟

٣ٜجٜ  -٣2ؼ٤ِ ك٤ٚ ثٌَ أُٞاٗٚ -ٔاإلعبثخ( )

ٍالُْ )ة(ٖٓ ٣ظِٕٔٞ  -ٗاُٖٞٛ  -ٖ

أٝٛبْٜٗ ال٣غٕ٘ٞ االأه٠َ أٗٞاع أُْوبد 

 ٝأُٖبػت ًٔب

ّٕ األٝٛبٕ ال٣ورلغ ّؤٜٗباال ثوعبُٜب  أ

أُق٤ِٖٖ ٝاإلَٗبٕ اُـ٠٘ ال٣ْؼوثبَُؼبك 

برؼ٤َب كٌِ٘ب افٞإ ح ٓبكاّ أفٞٙ ّو٤

 ٝٛ٘٘بٝاؽل

ٓب٣وكؼبألٝٛبٕ اال -ٔاألث٤بد ُِواكؼ٠)ط(

هعبُٜب )أٍِٞة هٖو(ؿوٙٚ اُزق٤ٖٔ 

ٝاُز٤ًٞل *َٛ ٣زوه٠ اٍزلٜبّ ؿوٙٚ 

 اُ٘ؼ٤ْ ّو٠-ٕاُ٘ل٠ 

ك(ر٣ٖٞوأُِٖبئت ثؤّقبٓ رؤر٠ ُٖٔ )

٣ظِْ ٝٛ٘ٚ )ى(٣زوِت )أعَٔ(ألٜٗب رلٍ 

 ػ٠ِ ًضوح ٝعٞٙ اُ٘ؼ٤ْ 

 

 

 

 

 اُوٞاػل اُ٘ؾ٣ٞخ

 ِٓقٔ أُْزوبد 

اٍْ اُلبػَ:اٍْ ْٓزن ٖٓ اُلؼَ -1

أُج٠٘ ُِٔؼِّٞ ٣ٝلٍ ػ٠ِ ٖٓ هبّ ثؼَٔ 

 اُلؼَ 

ٓضبٍ: أُلهً ّبهػ اُلهً ا٤ُّٖبك  *

 َُٓزقِوط اُِئُئ 

اُضالص٣:٠ْزن ػ٠ِ ٝىٕ )كبػَ( -ٔٗٞػبٙ:*

هبٍ) * (ٙوة )ٙبهة* (ٓضَ: َػِِْ : )ػبُِْ

  ( ثبع) ثبئغ *(هبئَ

ؿ٤واُضالص٣:٠ؤر٠ ػ٠ِ ىٗخ ٓٚبهػٚ ٓغ  -2

اثلاٍ ٣بءأُٚبهػخ ٤ٓٔبٓٚٔٞٓخ 

وٓبهجَ ا٥فو ٓضَ َْ ًٝ:  

وبرَِ ُٓ ؼِِٖ( * هبرَ ) ُٓ اٍزوبّ) * (أػِٖ) 

٘لزِؼ* (َُٓزِو٤ْ ُٓ  . ( اٗلزؼ)

٤ٕؾ أُجبُـخ *اٍْ ْٓزن ٖٓ اُلؼَ  -2

 ُِلالُخ ػ٠ِ ػَٔ اُلؼَ ثٌضوح 

ّٛبة  -ٕٔٞؿٜب : * كؼ٤َ: ػ٤ِْ  -2كّؼبٍ : ٝ

 :ٓلؼبٍ -5ؽِنه  :كِؼَ -ٗكُؼٍٞ: ُٕجٞه -3

 ٓولاّ ٜٓناه 

اٍْ ْٓزن ٖٓ اُلؼَ  :اٍْ أُلؼٍٞ -3

أُج٠٘ ُِٔغٍٜٞ ُِلالُخ ػ٠ِ ٖٓ ٝهغ 

 ػ٤ِٚ كؼَ اُلبػَ 

ناع ػب٤ُٔب  * ُٓ ٓضبٍ: ؽل٣ش اُوئ٤ٌ 

 أُّٜٚٞ ؽوٚ ًبهٙ ٓغزٔؼٚ *

اُضالص٠ اُٖؾ٤ؼ ػ٠ِ  -اُضالص٠ أ -ٔٗٞػبٙ:

ًُزت ٌٓزٞة * ُؽٔل  ٓؾٔٞك( )ٝىٕ)ٓلؼٍٞ( 

وة) ْٓوٝة ُّ *)  

األعٞف )٣ُٚبف ُٚ ٤ْٓ ٓلزٞؽخ ٝاهعبع  -ة
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  -: ٣بء( ٓضَ -األُق ا٠ُ إِٜٔب )ٝاٝ

) ↔الّ* (َٓوٍٞ)↔هبٍ * ( َٓج٤غ)↔ثبع *

  ( ٤َٜٓت)↔ٛبة* (َِّٓٞ

اُ٘بهٔ:)٣ُٚبف ُٚ ٤ْٓ ٓلزٞؽخ ٝهِت  -ط

ُّٓٚؼلخ(ٓضَ -ػِزٚ ا٠ُ إِٜٔب)ٝاٝ   -:٣بء 

  َٓلػٞ ↔كػب* َٓج٠ّ٘ ↔ث٠٘* َٓلػّٞ  ↔كػب *

ص٠ :ػ٠ِ ٝىٕ ٓٚبهػٚ ٓغ اثلاٍ ؿ٤واُضال -2

٣بءأُٚبهػخ ٤ٓٔبٓٚٔٞٓخ ٝكزؼ ٓبهجَ 

  -:ا٥فوٓضَ

َُٓزقَوط* اٍزْبه * (اٍزقوط )

به) َْ ٞظَّق* (َُٓز ُٓ   (ٝظّق )

اٍْ ا٥ُخ:اٍْ ْٓزن ٖٓ اُلؼَ  --4

 اُضالص٠ ٣ٝلٍ ػ٠ِ أكاح ٣ئكٟ ثٜب اُلؼَ 

)ٓلؼبٍ -ْٓزن ٝأٝىاٗٚ : أ -ٔٗٞع ا٥ُخ : *

 -َطوح(طٓلؼِخ )ٓ -ْٓ٘به(ة

  (كّؼبُخ)ؿَبُخ-ٓلؼَ)ٓ٘غَ(ك

 –عبٓل )٤ٌُ ُٚ ٙبثٜ( ٓضَ : اثوح  -2

 كؤً  -هٓؼ -ٝههخ -٤ٍق –هِْ  -ٕبهٝؿ

ِٓؾٞظخ ) ٣ْزوى اٍْ ا٥ُخ ٓغ ٤ٕؾ 

أُجبُـخ ك٠ ٝىٕ )ٓلؼبٍ( ٝٗلوّم ث٤ٜ٘ٔبٖٓ 

 (فالٍ ٤ٍبم اُُغِٔخ

 (أُْ٘بهأْٛ آالد اُ٘غبه )اٍْ آُخ*

  (ٓجبُـخ)ٛناأُٞظق ْٓ٘بهأٍواهػِٔٚ *

أٍب اُيٓبٕ ٝأٌُبٕ *رؼو٣لٚ: أٍبٕ  -5

ْٓزوبٕ ُِلالُخ ػ٠ِ ىٓبٕ أٌٝٓبٕ ؽلٝس 

 اُلؼَ 

-ٖٓ اُضالص٠: ػ٠ِ ٝىٕ أ -٤ٕٔبؿزٜٔب:*

  ()ٓلَؼَ

ٖٓ اُلؼَ اُضالص٠ أُلزٞػ ٝأُّٚٔٞ ) *

اُؼ٤ٖ ك٠ أُٚبهع ٝاُلؼَ اُ٘بهٔ 

  (ٝاألعٞف

اُوث٤غ ٖٓ٘غ اُؼطٞه * :ٓضبٍ*

اٌُؼجخ ٓطبف *ٞه األّغبهٓؤٟٝ اُط٤*

 اُُؾغبط 

  ()ٓلِؼَ -ة

ٖٓ اُلؼَ اُضالص٠ أٌَُٞهاُؼ٤ٖ ك٠ )*

  (أُٚبهع ٝاُلؼَ أُضبٍ

أَُبء *اُٖجبػ ٜٓجٜ اُطبئوح * :ٓضبٍ*

مٛجذ ا٠ُ ٓٞهق *ٓٞهق ا٤َُبهاد 

 ا٤َُبهاد 

 -)ٓلؼِخ( ٌُِٔبٕ كوٜ ٓضَ : ٓلهٍخ -ط

 ٓل٣٘خ  –ٌٓزجخ  -ٓيهػخ

بهػٚ ٓغ ٖٓ ؿ٤و اُضالص٠:ػ٠ِ ٝىٕ ٓٚ -2

اثلاٍ ٣بء أُٚبهػخ ٤ٓٔبٓٚٔٞٓخ ٝكزؼ 

 ٓبهجَ ا٥فو 

َُٓز٘جذ اُلبًٜخ * ٓضبٍ:*ا٤ُٖق 

ِزو٠ اَُبئؾ٤ٖ * ُٓ ٓ٘ز٠ٜ اُؼَٔ *األهٖو

 ٣ّٞ اُغٔؼخ 

 أٍِٞة اُزل٤َٚ -6

رؼو٣لٚ: اٍْ ْٓزن ٖٓ اُلؼَ اُضالص٠ *

ػ٠ِ ٝىٕ)أكؼَ/ُكْؼ٠ِ(٤ُلٍ ػ٠ِ اّزواى 

٤ّئ٤ٖ ك٠ ٕلخ ٝىاكأؽلٛٔبػ٠ِ ا٥فو 

 ك٠ ٛنٙ اُٖلخ 

ُٓلَٚ أكؼَ اُزل٤َٚ ٓلَٚ  : ٌٓٞٗبرٚ*

 ػ٤ِٚ ا ُطبئوح أٍوع اُوطبه 

 ٣ُٖبؽ ٖٓ كؼَ :ّوٝٛ أكؼَ اُزل٤َٚ *

ٓج٠٘  -ٓضجذ -ٓزٖوف -ربّ -صالص٠ )

٤ٌُ ُٕٞق ٓ٘ٚ  -ثَ ُِزلبٝدهب -ُِٔؼِّٞ

  (ػ٠ِ ٝىٕ أكؼَ اُنٟ ٓئٗضٚ كؼالء

اُلؼَ ػ٠ِ ٝىٕ)أكؼَ /ؿ٤واُضالص٠(ٗؤر٠ -1

 ثلؼَ َٓزٞف ُِْوٝٛ صْ أُٖلهاُٖو٣ؼ 

اُلَِط٤٘٤ٕٞ أًضوٓوبٝٓخ ُالؽزالٍ *

وح ٖٓ ؿ٤وٛب * ْٔ  اُٞهكح أّل ُؽ

اُلؼَ أُ٘ل٠ ٝأُج٠٘ ُِٔغٍٜٞ ٗؤر٠  -2*

 له أُئٍٝ ثلؼَ َٓزٍٞف ُِْوٝٛ صْ أُٖ

اُؾٚبهح أعله أالّ ُِٜٜٗٔب ٝأ٠ُٝ إٔ ٣ُؾبكع  *

 ػ٤ِٜب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.أحمد أ
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